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สารบัญ           หนา 

 
1. ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ    7    
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
2. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                          10 
3. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ    11 
   พ.ศ. 2553 
4. มิติที ่1 มิติดานประสิทธิผล  
   - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1.1   รอยละของความสําเร็จในการตรวจสอบความถกูตองของ    16         
                                     รางพระราชบญัญัตกิับมติของรฐัสภา 
   - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1.2    รอยละของจาํนวนพระราชบญัญตัิที่ตรวจสอบแลวเสร็จ   18 
                                     ภายใน 20 วัน หลังไดรับมติของรัฐสภา 
   - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2.1    เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน 2 สัปดาห   20 
   - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2.2   เรื่องซับซอนปานกลาง ภายใน 4 สัปดาห     25 

   - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2.3   เรื่องซับซอนมาก ภายใน 8 สัปดาห        32 

     - ตัวชีว้ดัท่ี 3.1.3     ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวนิิจฉัย   39 
                                      ของคณะรัฐมนตร ี

     - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4.1  ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล     41 
                                      เครื่องราชอิสริยาภรณที่ตองเรียกคืน 
    - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4.2   รอยละของจํานวนเครือ่งราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย   43 
                                     ที่สามารถดําเนินการใหสงคืนได (สําหรับกรณีปกติ) 
    - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4.3   รอยละของจํานวนเครือ่งราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย   45 
                                     ที่สามารถเรียกคืนไดเทียบกับจํานวนที่สวนราชการเสนอให         
                                     ดําเนนิการและไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
                                     ใหเรียกคืนแลว 
    - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.5    รอยละของเรื่องที่นําความกราบบังคมทูลพระกรุณา   47 
                                     โปรดเกลาฯ แตงตั้งและพนจากตําแหนงที่สามารถแจง       
                                     หนวยงานเจาของเรื่องและลงราชกิจจานุเบกษาภายใน  
                                     1 วันทําการ   
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สารบัญ            หนา 
 
    - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.6  ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ CABNET     50 
          (เฉพาะหนวยงานนํารอง) 
    - ตัวชี้วัดท่ี 3.1.7   ระดับความสําเร็จของผลักดันสวนราชการในการแกไข   52 
            หรือยกเลิกกฎหมาย/อนุบัญญตัิที่เกี่ยวกับการอนุมัต ิ 

อนุญาต ของสวนราชการ  
    - ตัวชี้วัดท่ี 3.2   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของ    54 
            ความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
      (ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ) 
   - ตัวชี้วัดท่ี 3.2.1  จํานวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพรในปงบประมาณ     

พ.ศ. 2553 
   - ตัวชี้วัดท่ี 3.2.2   รอยละของจาํนวนเรื่องการขอพระราชทาน 
           เครื่องราชอสิริยาภรณประจําปที่ไดรบัการพิจารณา 

ดําเนินการ 
   - ตัวชี้วัดท่ี 3.2.3  จํานวนเครือ่งราชอิสริยาภรณที่สามารถทําสัญญา 
            จัดสราง/ซอมในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   - ตัวชี้วัดท่ี 3.2.4   จํานวนครั้งของการประชุมชี้แจงสวนราชการ 
            ที่เก่ียวกับการพัฒนากฎหมาย 
5. มิติที ่2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  
   - ตัวชี้วัดท่ี 4  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ    59 
   - ตัวชี้วัดท่ี 5  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูกําหนดนโยบาย   61 
   - ตัวชี้วัดท่ี 6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ      64 
             ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
   - ตัวชี้วัดท่ี 7  ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับ     80 
            เรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ 
6. มิติที ่3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

    - ตัวชี้วัดท่ี 8  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก    85 
              ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
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สารบัญ                 หนา 
 

    - ตัวชี้วัดท่ี 9  รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณ           93 
  รายจายในภาพรวม 
    - ตัวชี้วัดท่ี 10  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 96 
   - ตัวชี้วัดท่ี 11  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ  104 

ประหยัดพลังงาน 
   - ตัวชี้วัดท่ี 12  ระดับความสาํเร็จของการควบคมุภายใน   111 
   - ตัวชี้วัดท่ี 13  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน   115 
   - ตัวชี้วัดท่ี 14  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ    122 
            ตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 
7. มิติที ่4 มิติดานการพฒันาองคการ  
  -  ตัวชี้วัดท่ี 15  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร  124 
            จัดการภาครัฐ  (PMQA) 
ภาคผนวก           140 
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ปฏิทนิการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  
วันที ่ กิจกรรม 

14 กรกฎาคม 2552 • รับฟงความเห็นจากสวนราชการ 
13 สิงหาคม 2552 • สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ร าชการตามคํ ารับรองการปฏิบัติ ร าชการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

16 สิงหาคม 2552 • จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิที่ เปนกรรมการเจรจา
ขอตกลงของสวนราชการและจังหวัด 

กันยายน – ธันวาคม 2552 • เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก และ
เกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง /กลุมภารกิจ  สวนราชการในสังกัด สํานัก
น า ยก รั ฐ มนต รี  แล ะ ส ว น ร า ชก า ร ไม สั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  

• สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการเจรจาตัวชี้วัด เปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กลุมภารกิจ 

• สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรม 
ภายใน 30 มกราคม 2553 • สวนราชการสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงไดลงนามแลว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวม
นําเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

• สวนราชการสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุม
ภารกิจและกรมท่ีไดลงนามแลวใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด   

• สวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) เฉพาะ
มิติที่ 1 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึก
ขอมูล 1 แผน 
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วันที ่ กิจกรรม 
ภายใน 15 มีนาคม 2553 • สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด 

(KPI Audit) ใหสวนราชการ 
ภายใน 31 มีนาคม 2553  • สิ้นสุดการขอรับการขอเปล่ียนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนักและ

เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในกรณีที่ (1) ไดรับผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได (2) กรณีไมได
รับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไม
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (สวนราชการ
ตองสงคําขอเปล่ียนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน จํานวน 3 ชุด) 

30 เมษายน 2553 • สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง  (Self 
Assessment Report)  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 31 
มีนาคม 2553) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน 
ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ  
ในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

เมษายน – พฤษภาคม 
2553 

• สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษาดานการประเมินผลให
คําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการเกี่ยวกับความกาวหนา  
ในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ  
สวนราชการ ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง 
รอบ 6 เดือน (ตามท่ีสวนราชการรองขอ) 

ภายใน 16 กรกฎาคม 2553 • สวนราชการกรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 
2552 –30 มถิุนายน 2553) เขาระบบในเวบ็ไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน – กันยายน 2553 • ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
31 ตุลาคม 2553 
 

• สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง  (Self 
Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 
30 กันยายน 2553) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 
แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. หากสงลาชากวากําหนดจะถูกหัก
คะแนน 0.0500 คะแนนตอ 1 วันทําการ และกรอก e – SAR Card      
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วันที ่ กิจกรรม 
 เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

• สิ้นสุดการรับคําขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดในคํารับรอง  
การปฏิบัติ ราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .2553  
รอบสุดทาย (สวนราชการตองสงคําขอเปล่ียนแปลงฯ และ
เอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุดใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. พรอมกับรายงาน 12 เดือน) 

    หมายเหตุ :  
1. เน่ืองจากวันท่ี  31 ตุลาคม 2553 เปนวันหยุดราชการ ดังนั้นจึงให

จัดสงไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 

2. สวนราชการที่จะขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดในคํารับรองฯ ใหระบุ
ในหนังสือนําสงใหชัดเจน 

พฤศจิกายน - ธันวาคม
2553 

• สํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษาดานการประเมินผลติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สวนราชการรอบ 12 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมิน 

ตามมติ   ครม . 

และแผนยุทธศาสตร  

มิติท่ี   2 

ดานคุณภาพการใหบริการ   

มิติท่ี   4 

ดานการพัฒนาองคกร 

  1 

ดานประสิทธิผล 

ตามยุทธศาสตร 

มิติท่ี   3 

ดานประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบัติราชการ 

  . 

 

มิติที่   2 

ดานคุณภาพการใหบริการ   

มิติที่   4 

ดานการพัฒนาองคการ 

มิติที่ 1  

ดานประสิทธิผล 

มิติที่   3 

ดานประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ           
ของสวนราชการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล                 50 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติ
ราชการ  

 3 . 1 . 1 . 1  ร อ ย ล ะ ข อ ง ค ว า ม สํ า เ ร็ จ 
ในการตรวจสอบความถู กต อ งของ 
รางพระราชบัญญัติกับมติของรัฐสภา 

3 
 

 
  3.1.1.2 รอยละของจํานวนพระราชบัญญัติ

ที่ตรวจสอบแลวเสร็จภายใน 20 วันหลัง
ไดรับมติของรัฐสภา 

3 

  3 . 1 . 2 . 1  เ รื่ อ ง ท่ี เ สนอคณะ รั ฐมนตรี  
เพื่อทราบภายใน 2 สัปดาห 

2 

  3.1.2.2 เรื่องซับซอนปานกลาง ภายใน 4 
สัปดาห 

3 

  3.1.2.3 เรื่องซับซอนมาก  ภายใน  8 
สัปดาห 
3.1.3 ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูล
ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
3.1.4.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข อมู ล เค ร่ื องราชอิ สริ ยาภรณ ที่  
ตองเรียกคืน 
3 . 1 . 4 . 2  ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่
สามารถดําเนินการใหสงคืนได (สําหรับ
กรณีปกติ) 
 
 
 

4 
 
8 
 
2 
 
 
3 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

  3 . 1 . 4 . 3  ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่
สามารถเรียกคืนไดเทียบกับจํานวนที่สวน
ราชการเสนอใหดําเนินการและไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให  
เรียกคืนแลว 
3.1.5 รอยละของเรื่องที่นําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
และพนจากตํ าแหน งที่ สามารถแจ ง
หนวยงานเจาของเรื่องและลงราชกิจจา
นุเบกษาภายใน 1 วันทําการ  
3.1.6 ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ 
CABNET (เฉพาะหนวยงานนํารอง) 
3.1.7 ระดับความสํา เร็จของผลักดัน  
สวนราชการในการแกไขหรือยกเลิก
กฎหมาย/อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ 
อนุญาต ของ สวนราชการ 
3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ีย
ถ ว ง น้ํ า หนั ก ข อ งค ว าม สํ า เ ร็ จ ต าม
เป าหมายผลผลิตของส วนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ) 
3 . 2 . 1  จํ านวนราชกิ จจานุ เบกษา ท่ี
เผยแพรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 

3 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
2 
 
 
 
5 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 13 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

  3.2.2 รอยละของจํานวนเรื่องการขอ
พระราชทานเค ร่ืองราชอิสริยาภรณ
ประจําปที่ไดรับการพิจารณาดําเนินการ 
3.2.3 จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณที่
ส ามารถทํ า สัญญาจัดสร า ง /ซอมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.2.4 จํานวนครั้งของการประชุมชี้แจง
ส วน ร าชการที่ เ กี่ ย วกั บกา รพัฒนา
กฎหมาย 

 

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการ
ใหบริการ   

  20 

• ความพึงพอใจ 4. รอยละของระ ดับความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการ 

6 

 5. 
 

รอยละของระ ดับความพึ งพอใจของ  
ผูกําหนดนโยบาย 

3 

• ความเปดเผย โปรงใส 6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

6 

 7. ระ ดับความสํ า เร็ จ ในการ ดํา เนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ 

5 

มิติที่ 3  ดานประสิทธิภาพ           
ของการปฏิบัติราชการ   

  10 

• การรักษามาตรฐานระยะเวลา  
การใหบริการ 

8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ 

2 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

• การบริหารงบประมาณ 9. 
 
 
 

10. 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุน
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

2 
 
 
 
1 

•  ประสิทธิภาพของการใช
พลังงาน 

11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

1 

• การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

12. 
13. 

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน 

1.5 
1.5 

• การพัฒนากฎหมาย  14. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
หมายเหตุ :    สวนราชการที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมาย  
ท่ีจะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมตอง
ประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ ใหนําไปรวมไวในตัวชี้วัดท่ี 12 
และ 13 ตัวละ รอยละ 0.5 

1 

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ   20 

• การบริหารจัดการองคการ 
 
 
 
 
 

15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมายเหตุ :    ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดท่ี 
11 ตามคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

20 

รวม 100 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ประเด็นการประเมินผล 
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
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น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย : 1. ความสําเร็จในการตรวจสอบความถูกตองของรางพระราชบัญญัติกับมติ 
ของรัฐสภาวัดจากจํานวนรางพระราชบัญญัติ  (ราง พ.ร.บ.)  ที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ใหประกาศใชบั งคับ เปนกฎหมายกับจํ านวนร างพระราชบัญญัติ   (ร าง  พ .ร .บ . )                
ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ดังนี้ 
     1.1 รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดรับจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรนั้น  ไมมีการแกไขในชั้นการ
ตรวจทานกอนนําข้ึนทูลเกลาฯ  ถวาย โดยผูแทนหนวยงานผูเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น 
 1.2  รางพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย  
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น  ไมมีการสงกลับคืนจากสํานักราชเลขาธิการเพื่อแกไขให
ถูกตองตรงกับมติของรัฐสภา 
 2. รางพระราชบัญญัติซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาใหประกาศใชบังคับ
เปนกฎหมาย  และสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ  ถวาย นั้น  
ประกอบดวยรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย 
  2.1 คณะรัฐมนตรี 
  2.2 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนที่บัญญตัิในรัฐธรรมนญู 
  2.3 ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญูตามที่บญัญัติในรัฐธรรมนูญ 
  2.4 ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา  10,000  คน 
 

 
 
 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  3.1.1.1  รอยละของความสําเร็จในการตรวจสอบ
ความถกูตองของรางพระราชบัญญัติกบัมติของรัฐสภา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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สูตรการคํานวณ  : 
 

(จํานวนราง พ.ร.บ. ท่ีไมมีการแกไขในชั้นตรวจทาน + จํานวนราง พ.ร.บ. ท่ี สลค. นําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และไมมีการแกไข) x 100 
จํานวนราง พ.ร.บ. ท่ีไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

 
เกณฑการใหคะแนน  :   
 

1 2 3 4 5 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 
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น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย : 1. จํานวนพระราชบัญญัติที่ตรวจสอบแลวเสร็จภายใน  20  วัน หลังไดรับมติของ
รัฐสภาวัดจากจํานวนรางพระราชบัญญัติ  (ราง พ.ร.บ.) ที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาให
ป ร ะกาศ ใช บั ง คั บ เป นกฎหมายกับจํ านวนร า งพระ ราชบัญญั ติ   (ร า ง  พ . ร .บ . )                
ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย   
  ทั้งนี้  โดยคํานวณจากจํานวนรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ  เพื่อนํารางพระราชบัญญัตินั้น
ขึ้นทูลเกลาฯ  ถวาย  เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ภายในระยะเวลา  20 วัน นับแตวันที่ไดรับ
รางพระราชบัญญัตินั้นจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (สผ.)  
 2. รางพระราชบัญญัติซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาใหประกาศใชบังคับเปน
กฎหมาย และสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย นั้น  
ประกอบดวยรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย 
                   2.1 คณะรัฐมนตร ี
            2.2 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนที่บัญญัตใินรัฐธรรมนญู 
   2.3 ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญตามที่บัญญตัิในรัฐธรรมนูญ 
 2.4 ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา  10,000  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่  3.1.1.2 รอยละของจํานวนพระราชบัญญัติ        
ที่ตรวจสอบแลวเสร็จภายใน 20 วัน หลังไดรับมติของรัฐสภา 

20 วัน 
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สูตรการคํานวณ  : 
 

จํานวนราง พ.ร.บ. ที่ สลค. ไดรับจาก สผ. และ สลค. นําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ภายใน 20 วัน x 100 
จํานวนราง พ.ร.บ. ที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

 

เกณฑการใหคะแนน  :   
 

1 2 3 4 5 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 
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น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :    1. เ ร่ืองที่หนวยงานของรัฐห รือคณะกรรมการตางๆ  เสนอตอ
คณะรัฐมนตรี  หมายถึง เรื่องท่ีหนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตางๆ สงมายัง                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค . ) เพื่อขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี และ สลค .                
สามารถดําเนินการนําเรื่องนั้นๆ เสนอคณะรัฐมนตรีตอไปไดตามกระบวนการและขั้นตอนปกติ 
เนื่องจากเรื่องที่ถูกสงมาดังกลาวเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ                
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่อง          
ตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 2. เร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หมายถึง เรื่องตามขอท่ี 1 ที่หนวยงาน
ของรัฐหรือคณะกรรมการตางๆ ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและอยูในวาระเพื่อทราบ
โดยไมตองใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และไมตองแจงใหหนวยงานของรัฐ
และคณะกรรมการที่เกี่ยวของเสนอความเห็น โดยมีทั้งเรื่องที่ตองจัดทําและเรื่องที่ไมตองจัดทํา
เปนบันทึกสรุปวิเคราะหเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี เพื่อส่ังการเสนอ
คณะรัฐมนตรี เชน เรื่องที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามกฎหมาย (รายงานงบการเงิน
ของหนวยงาน) เปนตน               
 3. ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินการตามตัวชี้วัด สลค. จะเริ่มดําเนินการ
และจัดเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

4. การจัดวาระภายใน 2 สัปดาห  หมายถึง  ระยะเวลาที่ สลค. ตองนําเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 2 สัปดาห นับแตวันที่สํานักบริหารกลางไดรับเรื่องจนถึงวันที่นําเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้  การจัดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการจัด
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวเปนการลวงหนา 8 สัปดาห (8 ครั้ง                 
การประชุม) และจะแยกเปน 5 บัญชีหลักเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา เรื่องที่กระทรวง/หนวยงาน
เสนอมานั้น สามารถนําเสนอนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรีสั่งการใหนําเขาคณะรัฐมนตรี
ไดเลย หรือตองเสนอผานคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  (คกก.) 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2.1 เร่ืองที่เสนอคณะรฐัมนตรี 
เพ่ือทราบภายใน 2 สัปดาห 
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  เหตุผลที่จะตองแยกเปน 5 บัญชีหลัก ในภายหลัง เนื่องจากเริ่มตนที่รับเรื่อง
เขามา มีเรื่องจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถชี้ชัดไดวา จะสามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีไดโดยตรง
หรือตองผาน คกก. จําเปนตองรอความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบกับถูกคั่นโดย
ขั้นตอนการสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งไมอยูในวิสัยท่ี สลค. จะควบคุมได 
  บัญชีหลัก 5 บัญชี ประกอบดวย   
  4.1) บัญชีเรื่องของหนวยงานตาง ๆ ที่อยูระหวางถามความเห็นของ               
สวนราชการอื่น 
  4.2) บัญชีรอความเห็นจากสวนราชการที่  สลค .  ไดจัดทําหนัง สือ                
ถามความเห็นออกไปแลว สวนราชการที่มีหนาท่ีตอบความเห็นยังตอบกลับมาไมครบ 
  4.3) บัญชีเรื่องที่อยูในข้ันตอนการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี 
เพื่อส่ังการเกี่ยวกับเรื่องที่ สลค. จัดทําบันทึกเสนอข้ึนไปเพื่อมีบัญชาและสั่งการ 
  4.4) บัญชีคาดหมายสําหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีไดเลย โดยไมตอง
เสนอผานคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องฯ  และบัญชีเรื่องคาดหมายเพิ่มเติมสําหรับเรื่องที่มี                 
การส่ังการ หรือประสานงานใหนําเสนอในสัปดาหนั้น ๆ หรือเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน 
ซึ่งอยูในกรณีดังตอไปนี้     
      .4.4.1) เปนเรื่องนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและมีการ ส่ังการ                
ใหนําเสนอในสัปดาหนั้น ๆ 
      4.4.2) เปนเรื่ องการแตงตั้ งขาราชการ /ขาราชการการเมือง /
คณะกรรมการตาง ๆ 
      4.4.3) เปนเรื่องมีกําหนดระยะเวลาเปนเงื่อนไข 
          4.4.4) เปนเรื่องการรายงานสถานการณเรงดวน 
     4.4.5) บัญชีคาดหมายสําหรับเรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี
มีบัญชาและสั่งการใหนําเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องฯ กอนเสนอเขาสูที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการคาดหมายวันเขาสูที่ประชุม คกก. การคํานวณในตัวชี้วัดนี้                
จะคํานวณเฉพาะจํานวนเรื่องตามบัญชีคาดหมายที่ 4) และ 5) ประกอบกัน 

5. ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของ สลค. และไมสามารถนับรวมเปน
เรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีไดตามวาระ 8 สัปดาห ไดแก 
   5.1  เรื่องท่ีกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ เสนอไมเปนไปตามระเบียบวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
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   5.2  ขั้นตอนการสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี ตอเรื่องที่ 
สลค. เสนอ เพื่อนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี/คกก. 
   5.3  เรื่องท่ีไมสามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีไดเนื่องจากไมมีความเห็นจาก
สวนราชการที่ เกี่ยวของหรือนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/คกก. มีมติหรือคําส่ัง                
ใหหนวยงานเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการ  
   5.4 เรื่องที่นายกรัฐมนตรี /รองนายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีขอใหชะลอเรื่องหรือมีประเด็นทางนโยบายตางๆ ที่ซับซอน 
   5.5  เรื่องที่อยูในบัญชีเรื่องที่คาดวาจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีของวาระ 8 
สัปดาหที่นํามาจัดทําวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดทายของสัปดาห ซึ่งเจาหนาที่ สลค. 
สามารถจัดทําบันทึกหรือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกษียนทายหนังสือเสนอไปนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรีไดกอนเวลา 14.00 น. ของวันจันทร หากไมไดรับส่ังการจะขอตัดออกจาก
บัญชีคาดหมาย ฯ เพราะการสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีอยูนอกเหนือการ
ควบคุม  สลค.ไมสามารถควบคุมส่ังการได 
   5.6  เรื่ องที่นายกรัฐมนตรี /รองนายกรัฐมนตรี  สั่ งการใหนํา เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแตเนื่องจากนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี มีภารกิจสําคัญเรงดวน               
หรือมีเหตุผลสําคัญ จึงตองเลื่อนการพิจารณาออกไปกอน    
  6. สลค. กําหนดมาตรการในการประสานงานกับฝายเลขานุการของ
นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเพื่อขอใหสั่งการเร็วข้ึน  เพื่อใหเปนไปตามบัญชี                
การคาดหมายลวงหนาในวาระ 8 สัปดาห โดยกําหนดใหกลุมงานบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีประสานงานโดยตรงกับฝายเลขานุการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี             
ใหทราบถึงความสําคัญ/เรงดวนของเรื่องในกรณีดังตอไปนี้ 
  6.1  เรื่องที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังใหบรรจุวาระการประชุมเปนกรณีเรงดวน 
  6.2   เรื่องที่มีกําหนดระยะเวลา 
  6.3  เรื่องเรงดวนตามสถานการณของประเทศในขณะนั้น ๆ 
  6.4  เรื่องที่  สํานัก/กองระบุวันที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีไวในบันทึกเสนอ 
  6.5  เรื่องที่อยูในบัญชีการคาดหมายลวงหนา  8  สัปดาห 
 7. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่  23  กันยายน  2546  อนุมัติตามที่ สลค. 
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการนํารองใหมีการจัดตั้งผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและ รัฐสภา  ( Cabinet and Parliamentary Liaison officer : CPLO)                
เพื่อทําหนาท่ีในการประสานการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและการประสานการเสนอ             
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รางกฎหมายและติดตามรางกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการนิติบัญญัติระหวางคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา 
 8. สลค .ได กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหสามารถเขาถึงขอมูลสําคัญ  โดยเฉพาะระเบียบวาระ                
การประชุมลวงหนา  8  สัปดาห  เพื่อประโยชนในการประสานงานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยจากเดิม สลค. จะดําเนินการจัดสงระเบียบวาระการประชุมในรูปของแผนซีดี จํานวน                
1  แผน  ใหในวันจันทรของสัปดาหที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี  เปน  ใหทุกครั้งที่มีการออก
ระเบียบวาระการประชุมฯ  (วันพุธ วันศุกร  และวันจันทร)  พรอมจัดสงสารบัญบัญชีเรื่อง                
ตามระเบียบวาระใหกับผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทางเครือขายคอมพิวเตอร               
(E - mail) 
 9. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (16 มกราคม 2550)  เห็นชอบแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี ตามผลการหารือรวมกันระหวางรัฐมนตรีและ                  
ผูที่เกี่ยวของตามที่ สลค. เสนอ เพื่อใหการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยาง          
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไดกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้ 
  9.1  การสงเรื่องของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของเรื่องใหสอดคลองกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของ สลค. 
  9 .2  ระยะเวลาในการดําเนินการของ  สลค .  ในการนําเรื่ องเสนอ
นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 
  9.3  แนวทางการพิจารณานําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการ เพื่อใหมีหลักเกณฑในการใชดุลพินิจของ สลค. ที่ชัดเจน                   
 10.   สลค. ไดกําหนดใหกองการประชุมคณะรัฐมนตรีและสํานักวิเคราะหเร่ือง
เสนอคณะรัฐมนตรี กําหนดระบบตรวจสอบเร่ืองที่จะครบกําหนดวาระลวงหนา 8 สัปดาห 
เปนระยะเวลา 1 สัปดาห กอนครบกําหนดเพื่อเรงรัดการนําเสนอเรื่อง  
 11.   สลค . ได กําหนดเจาหนาที่ ผู รับผิดชอบการติดตามเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี  ในส วนของนายกรั ฐมนตรี /รองนายกรั ฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํ า                  
สํานักนายกรัฐมนตรี  เพื่อติดตามเรื่องมาเสนอเขาวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และ คกก.                  
ไมเกินระยะเวลาที่กําหนด ทั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติ และการประชุมคณะรัฐมนตรี                 
นอกสถานที่ 
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สูตรการคํานวณ :  

จํานวนเรื่องท่ีหนวยงานเสนอแลวสลค. สามารถดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีไดตามกําหนดภายใน  2 สัปดาห  
จํานวนเรื่องท้ังหมดท่ี สลค. คาดหมายวาจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 2 สัปดาห 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/− รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดภายใน 2 สัปดาห ไดรอยละ 80 

เทากับ 1 คะแนน 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดภายใน 2 สัปดาห ไดรอยละ 85 

เทากับ 2 คะแนน 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดภายใน 2 สัปดาห ไดรอยละ 90 

เทากับ 3 คะแนน 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดภายใน 2 สัปดาห ไดรอยละ 95   

เทากับ 4 คะแนน 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดภายใน 2 สัปดาห ไดรอยละ 100 

เทากับ 5 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 
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น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  1. เ ร่ืองที่หนวยงานของรัฐห รือคณะกรรมการตางๆ  เสนอตอ
คณะรัฐมนตรี  หมายถึง เรื่องท่ีหนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตางๆ สงมายัง                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค . ) เพื่อขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี และ สลค .                
สามารถดําเนินการนําเรื่องนั้นๆ เสนอคณะรัฐมนตรีตอไปไดตามกระบวนการและขั้นตอนปกติ 
เนื่องจากเรื่องที่ถูกสงมาดังกลาวเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ                
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 2. เ ร่ือง ซับซอนปานกลางภายใน  4  สัปดาห  หรือเ ร่ืองที่ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตาม มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 หมายถึง               
เรื่องตามขอ 1 ที่หนวยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการตางๆ ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี        
เพื่อใหมีมติอนุมัติ เห็นชอบหรือส่ังการเปนอื่นใด เรื่องประเภทนี้เปนเรื่องท่ีไมใชนโยบาย
สําคัญ และมีกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติรองรับอยูแลว ทั้งนี้ สลค. ตองจัดทําบันทึกสรุปวิเคราะห
เรื่องเสนอตอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ เห็นชอบ หรือสั่งการเปนอื่นใด                
แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520                
หรือคณะกรรมการอื่นตอไป เรื่องประเภทนี้มีทั้งเรื่องที่ตองและไมตองใหหนวยงานของรัฐอื่น                  
ที่เกี่ยวของเสนอความเห็น ใหขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นในกรณีที่เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี   
มีประเด็นหรือมีปญหาที่จะตองพิจารณา หรือหนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของมีประเด็น
พิจารณา /ขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่ เสนอคณะรัฐมนตรี  สลค .  อาจตองมีความเห็น                
หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมภายใตกฎระเบียบ นโยบายของฝายบริหาร รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของไวในบันทึกสรุปวิเคราะหเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ                
ซึ่งนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีจะส่ังการหรือไมสั่งการตามความเห็น หรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมของ สลค. ดังกลาวก็ได  
 3. การเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมของ สลค. หมายถึง                 
การนําเสนอขอมูล ความเห็น และขอเสนอแนะของ สลค. ในบันทึกเรื่องเสนคณะรัฐมนตรี            

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2.2  เรื่องซับซอนปานกลาง 
ภายใน 4 สัปดาห 
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ที่นําเสนอตอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดมาจากการศึกษา วิเคราะห กล่ันกรอง
ประเด็นสําคัญของเรื่อง และผลกระทบตางๆ ในเชิงลึก โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีเรื่อง                
ที่มีปญหายุงยาก สลับซับซอน มีผลกระทบตอสวนรวมหรือสาธารณะ หรือมีประเด็น                  
ความไมสอดคลองกับกฎหมาย หลักเกณฑ  หรือมีประเด็นขัดแยงอื่นที่สมควรจะตอง                   
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมในแงมุมตางๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแตละประเด็น                
และคณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาเรื่องดังกลาวไดอยางหลากหลายรอบดาน โดย สลค.                  
จะประมวลขอเสนอของหนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการเจาของเรื่องความเห็นของ                
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของขอกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งหากมีประเด็นที่เปนปญหา                  
มีขอขัดแยงไมสอดคลองกับหลักเกณฑ กฎหมาย หรือประเด็นอื่นที่สมควรหยิบยกขึ้น สลค.                
ก็จะเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมภายใตกฎระเบียบ นโยบายของฝายบริหาร 
รวมท้ังมติ ครม. ที่เ ก่ียวของใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในประเด็นดังกลาวเพื่อนําไปสู                
มติคณะรัฐมนตรีที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยไมขัดตอกฎหมาย นโยบาย 
หรือหลักเกณฑตางๆ ทั้งนี้ ความเห็น ขอพิจารณา ขอสังเกต ความเห็น หรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมภายใตกฎระเบียบ นโยบายของฝายบริหาร รวมทั้งมติ ครม. ที่เก่ียวของที่ สลค. เสนอ         
อาจไดรับความเห็นชอบหรือไมไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีก็ได 
นอกจากนี้ ความเห็นของ สลค. จะไมปรากฏอยูในเรื่องที่เปนวาระจร เนื่องจากเปนเรื่อง                
ที่ไมผานขั้นตอนของการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามปกติ สําหรับรางกฎหมายท่ีผานการ
ตรวจพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลวและตองนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เนื่องจากเปล่ียนคณะรัฐมนตรี สลค. จะไมมีการเสนอความเห็นของ สลค. 
เวนแตหนวยงานที่เก่ียวของมีความเห็นไมสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 4. ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สลค. จะเริ่มตน
ดําเนินการและจัดเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

5. การจัดวาระภายใน 4 สัปดาห  หมายถึง  ระยะเวลาที่ สลค. ตองนําเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 4 สัปดาห นับแตวันที่สํานักบริหารกลางไดรับเรื่องจนถึงวันที่
นําเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การจัดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการจัด
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวเปนการลวงหนา 8 สัปดาห (8 ครั้งการ
ประชุม) และจะแยกเปน 5 บัญชีหลักเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา เรื่องที่กระทรวง/หนวยงาน                
เสนอมานั้น สามารถนําเสนอนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรีสั่งการใหนําเขาคณะรัฐมนตรี
ไดเลย หรือตองเสนอผานคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  (คกก.) 
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  เหตุผลที่จะตองแยกเปน 5 บัญชีหลัก ในภายหลัง เนื่องจากเริ่มตนที่รับเรื่อง
เขามา มีเรื่องจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถชี้ชัดไดวา จะสามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีไดโดยตรง
หรือตองผาน คกก. จําเปนตองรอความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบกับถูกคั่นโดย
ขั้นตอนการสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งไมอยูในวิสัยท่ี สลค. จะควบคุมได 
  บัญชีหลัก 5 บัญชี ประกอบดวย   
  5.1) บัญชีเรื่องของหนวยงานตาง ๆ ที่อยูระหวางถามความเห็นของ                
สวนราชการอื่น  
  5.2) บัญชีรอความเห็นจากสวนราชการที่ สลค. ไดจัดทําหนังสือถาม
ความเห็นออกไปแลว สวนราชการที่มีหนาท่ีตอบความเห็นยังตอบกลับมาไมครบ 
  5.3) บัญชีเรื่องที่อยูในข้ันตอนการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี 
เพื่อส่ังการเกี่ยวกับเรื่องที่ สลค. จัดทําบันทึกเสนอข้ึนไปเพื่อมีบัญชาและสั่งการ 
  5.4) บัญชีคาดหมายสําหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีไดเลย โดยไมตอง
เสนอผานคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องฯ  และบัญชีเรื่องคาดหมายเพิ่มเติมสําหรับเรื่องที่มี                 
การส่ังการ หรือประสานงานใหนําเสนอในสัปดาหนั้น ๆ หรือเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน 
ซึ่งอยูในกรณีดังตอไปนี้     
      5.4.1) เปนเรื่องนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและมีการสั่งการให
นําเสนอในสัปดาหนั้น ๆ 
      5.4.2) เปนเรื่ องการแตงตั้ งขาราชการ /ขาราชการการเมือง /
คณะกรรมการตาง ๆ 
      5.4.3)  เปนเรื่องมีกําหนดระยะเวลาเปนเงื่อนไข 
      5.4.4)  เปนเรื่องการรายงานสถานการณเรงดวน 
  5.5) บัญชีคาดหมายสําหรับเรื่องท่ีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี                
มีบัญชาและสั่งการใหนําเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องฯ กอนเสนอเขาสูที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการคาดหมายวันเขาสูที่ประชุม คกก. การคํานวณในตัวชี้วัดนี้                
จะคํานวณเฉพาะจํานวนเรื่องตามบัญชีคาดหมายที่ 4) และ 5) ประกอบกัน 

6. ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของ สลค. และไมสามารถนับรวมเปน
เรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีไดตามวาระ 8 สัปดาห ไดแก 
   6.1  เรื่องท่ีกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ เสนอไมเปนไปตามระเบียบวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
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   6.2  ขั้นตอนการสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีตอเรื่องที่ 
สลค. เสนอ เพื่อนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี/คกก. 
   6.3  เรื่องท่ีไมสามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีไดเนื่องจากไมมีความเห็นจาก
สวนราชการที่ เกี่ยวของหรือนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/คกก. มีมติหรือคําส่ัง                
ใหหนวยงานเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการ  
   6.4  เรื่องที่นายกรัฐมนตรี /รองนายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีขอใหชะลอเรื่องหรือมีประเด็นทางนโยบายตางๆ ที่ซับซอน 
   6.5  เรื่องที่อยูในบัญชีเรื่องที่คาดวาจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีของวาระ 8 
สัปดาหที่นํามาจัดทําวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดทายของสัปดาห ซึ่งเจาหนาที่ สลค. 
สามารถจัดทําบันทึกหรือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกษียนทายหนังสือเสนอไปนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรีไดกอนเวลา 14.00 น. ของวันจันทร หากไมไดรับสั่งการจะขอตัดออก                 
จากบัญชีคาดหมาย ฯ เพราะการสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีอยูนอกเหนือ                 
การควบคุม  สลค.ไมสามารถควบคุมส่ังการได 
   6.6  เรื่ องที่นายกรัฐมนตรี /รองนายกรัฐมนตรี  สั่ งการใหนํา เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา แตเนื่องจากนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี มีภารกิจสําคัญเรงดวน                
หรือมีเหตุผลสําคัญ จึงตองเลื่อนการพิจารณาออกไปกอน    
  7. สลค. กําหนดมาตรการในการประสานงานกับฝายเลขานุการของ
นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเพื่อขอใหสั่งการเร็วข้ึน  เพื่อใหเปนไปตามบัญชี                
การคาดหมายลวงหนาในวาระ 8 สัปดาห โดยกําหนดใหกลุมงานบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีประสานงานโดยตรงกับฝายเลขานุการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตร ี               
ใหทราบถึงความสําคัญ/เรงดวนของเรื่องในกรณีดังตอไปนี้ 
  7.1  เรื่องที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังใหบรรจุวาระการประชุมเปนกรณีเรงดวน 
  7.2  เรื่องที่มีกําหนดระยะเวลา 
  7.3  เรื่องเรงดวนตามสถานการณของประเทศในขณะนั้น ๆ 
  7.4  เรื่องที่  สํานัก/กองระบุวันที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีไวในบันทึกเสนอ 
  7.5  เรื่องที่อยูในบัญชีการคาดหมายลวงหนา  8  สัปดาห 
 8. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 23 กันยายน 2546 อนุมัติตามที่ สลค. 
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการนํารองใหมีการจัดตั้งผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและ รัฐสภา  (Cabinet and Parliamentary Liaison Officer : CPLO)                
เพื่อทําหนาท่ีในการประสานการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและการประสานการเสนอ       
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รางกฎหมายและติดตามรางกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการนิติบัญญัติระหวางคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา 
 9. สลค .ได กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหสามารถเขาถึงขอมูลสําคัญ โดยเฉพาะระเบียบวาระ                
การประชุมลวงหนา 8 สัปดาห เพื่อประโยชนในการประสานงานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน 
โดยจากเดิม  สลค .  จะดําเนินการจัดส งระเบียบวาระการประชุมในรูปของแผนซี ดี                
จํานวน 1  แผน ใหในวันจันทรของสัปดาหที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี เปน ใหทุกครั้งท่ีมี     
การออกระเบียบวาระการประชุมฯ  (วันพุธ วันศุกร  และวันจันทร) พรอมจัดสงสารบัญบัญชี
เรื่องตามระเบียบวาระใหกับผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทางเครือขายคอมพิวเตอร 
(E - mail) 
 10.  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (16 มกราคม 2550) เห็นชอบแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี ตามผลการหารือรวมกันระหวางรัฐมนตรีและผูที่
เก่ียวของตามท่ี สลค. เสนอ เพื่อใหการพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไดกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้ 
  10.1  การสงเรื่องของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของเรื่องใหสอดคลอง
กับข้ันตอนการปฏิบัติในการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของ สลค. 
  10.2  ระยะเวลาในการดําเนินการของ สลค. ในการนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 
  10.3  แนวทางการพิจารณานําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการ เพื่อใหมีหลักเกณฑในการใชดุลพินิจของ สลค. ที่ชัดเจน                   
 11.  สลค. ไดกําหนดใหกองการประชุมคณะรัฐมนตรีและสํานักวิเคราะหเร่ือง
เสนอคณะรัฐมนตรี กําหนดระบบตรวจสอบเร่ืองที่จะครบกําหนดวาระลวงหนา 8 สัปดาห 
เปนระยะเวลา 1 สัปดาห กอนครบกําหนดเพื่อเรงรัดการนําเสนอเรื่อง  
 12.  สลค .  ได กําหนดเจาหนาที่ ผู รับผิดชอบการติดตามเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี  ในสวนของนายกรัฐมนตรี /รองนายกรัฐมนตรีและรั ฐมนตรีประจํ า                
สํานักนายกรัฐมนตรี  เพื่อติดตามเรื่องมาเสนอเขาวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และ คกก. 
ไมเกินระยะเวลาที่กําหนด ทั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติ และการประชุมคณะรัฐมนตรี     
นอกสถานที่ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 30 

สูตรการคํานวณ :  (คะแนนที่ 1-3) 

จํานวนเรื่องท่ีหนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีไดภายใน 4 สัปดาห      × 100 
จํานวนเรื่องท่ี สลค. คาดหมายวาจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 4 สัปดาห 

สูตรการคํานวณ : (คะแนนที่ 4-5) 

 
จํานวนเรื่องท่ีนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวมีความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ของ สลค. ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก นรม./รอง-นรม. × 100 
จํานวนเรื่องท่ีมีประเด็นปญหายุงยาก สลับซับซอน มีผลกระทบ ประเด็นความไมสอดคลองกับกฎหมาย หลักเกณฑ 

หรือมีความเห็นของหนวยงานตางๆ แตกตางกันท่ีนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
   

 เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/− รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดตามวาระลวงหนา 8 สัปดาห รอยละ 90  

เทากับ 1 คะแนน 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดตามวาระลวงหนา 8 สัปดาห รอยละ 95 

เทากับ 2 คะแนน 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดตามวาระลวงหนา 8 สัปดาห รอยละ 100  

เทากับ 3 คะแนน 

● จํานวนเรื่องท่ีนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวมี
ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก สลค. ประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบดวยภายใน 
1 ป เทากับรอยละ x+10 (x =15) 

เทากับ 4 คะแนน 

● จํานวนเรื่องท่ีนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวมี
ความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก สลค. ประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบดวยภายใน 
1 ป เทากับรอยละ x+20 (x =15) 

เทากับ 5 คะแนน 
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13  

ธ.ค. 

 20 

หมายเหต ุ  x  คือ คามาตรฐานกลางของจํานวนเรื่องที่นําเสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีแลว สลค .  มีความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมภายใต
กฎระเบียบ นโยบายของฝายบริหาร รวมทั้งมติ ครม. ที่เก่ียวของ ซึ่ง นรม./
รอง-นรม. เห็นชอบดวย 
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น้ําหนัก : รอยละ  4 
คําอธิบาย :  1. เ ร่ืองที่หนวยงานของรัฐห รือคณะกรรมการตางๆ  เสนอตอ
คณะรัฐมนตรี  หมายถึง เรื่องท่ีหนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตางๆ สงมายัง                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค . ) เพื่อขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี และ สลค .                
สามารถดําเนินการนําเรื่องนั้นๆ เสนอคณะรัฐมนตรีตอไปไดตามกระบวนการและขั้นตอนปกติ 
เนื่องจากเรื่องที่ถูกสงมาดังกลาวเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ                
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 2. เร่ืองซับซอนมากภายใน 8 สัปดาห หรือเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา (ภายใน  8 สัปดาห) หมายถึง เรื่องตามขอ 1 ที่หนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการ
ตางๆ ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณา เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปน
เรื่องเชิงนโยบาย มีประเด็นปญหาขอกฎหมายยุงยาก มีเนื้อหาซับซอน เกี่ยวของกับ
หนวยงานของรัฐหลายแหงมีผลกระทบอยางกวางขวางตอสวนรวมหรือสาธารณะหรือ                
มีการกําหนดหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ และโดยที่เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีบางเรื่อง
เปนเรื่องที่มีประเด็นปญหายุงยาก มีความไมสอดคลองกับกฎหมายและหลักเกณฑหรือ
ความเห็นของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของแตกตางกัน ทําใหตองมีการวิเคราะหกล่ันกรองเรื่อง
อยางละเอียดรอบคอบ รวมทั้งตองขอใหหนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่หนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของอาจมีการตั้งประเด็นขอพิจารณา/ขอสังเกตในเชิงลึกและกวางที่จะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ สลค. จะจัดทําบันทึกเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีโดยมีการเสนอความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมภายใตกฎ ระเบียบ นโยบายของฝายบริหาร รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวของในประเด็นนั้นๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีจะสั่งการหรือไมสั่งการ                
ตามความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมของ สลค. ดังกลาวก็ได  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2.3 เรื่องซับซอนมาก ภายใน 8 สัปดาห 
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 3. การจัดวาระภายใน  8 สัปดาห  หมายถึง  ระยะเวลาที่ สลค. ตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายใน 8 สัปดาหนับแตวันที่สํานักบริหารกลางไดรับเรื่องจนถึงวันที่นําเรื่อง    
เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การการจัดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนการจัดระเบียบวาระ                
การประชุมคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวเปนการลวงหนา 8 สัปดาห (8 ครั้งการประชุม)                
และจะแยกเปน 5 บัญชีหลักเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา เรื่องที่กระทรวง/หนวยงานเสนอมานั้น 
สามารถนําเสนอนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรีสั่งการใหนําเขาคณะรัฐมนตรีไดเลย                
หรือตองเสนอผานคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  (คกก.) 
  เหตุผลที่จะตองแยกเปน 5 บัญชีหลัก ในภายหลัง เนื่องจากเริ่มตนท่ี          
รับเรื่องเขามา มีเรื่องจํานวนหนึ่งท่ีไมสามารถชี้ชัดไดวา จะสามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีได
โดยตรงหรือตองผาน คกก. จําเปนตองรอความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบกับ                 
ถูกคั่นโดยขั้นตอนการสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งไมอยูในวิสัยที่ สลค.                
จะควบคุมได 
  บัญชีหลัก 5 บัญชี ประกอบดวย   
  3.1) บัญชีเรื่องของหนวยงานตาง ๆ ที่อยูระหวางถามความเห็นของ              
สวนราชการอื่น 
  3.2) บัญชีรอความเห็นจากสวนราชการที่  สลค .  ไดจัดทําหนัง สือ                
ถามความเห็นออกไปแลว สวนราชการที่มีหนาท่ีตอบความเห็นยังตอบกลับมาไมครบ 
  3.3) บัญชีเรื่องที่อยูในข้ันตอนการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี 
เพื่อส่ังการเกี่ยวกับเรื่องที่ สลค. จัดทําบันทึกเสนอข้ึนไปเพื่อมีบัญชาและสั่งการ 
  3.4) บัญชีคาดหมายสําหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีไดเลย โดยไมตอง
เสนอผานคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องฯ  และบัญชีเรื่องคาดหมายเพิ่มเติมสําหรับเรื่องที่มี                 
การส่ังการ หรือประสานงานใหนําเสนอในสัปดาหนั้น ๆ หรือเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน 
ซึ่งอยูในกรณีดังตอไปนี้     
       . 3.4.1) เปนเรื่องนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและมีการสั่งการใหนําเสนอ 
ในสัปดาหนั้น ๆ 
       3.4.2) เปนเรื่องการแตงตั้ งขาราชการ /ขาราชการการเมือง /
คณะกรรมการตาง ๆ 
       3.4.3) เปนเรื่องมีกําหนดระยะเวลาเปนเงื่อนไข 
       3.4.4) เปนเรื่องการรายงานสถานการณเรงดวน 
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  3.5) บัญชีคาดหมายสําหรับเรื่องท่ีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี                
มีบัญชาและสั่งการใหนําเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องฯ กอนเสนอเขาสูที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการคาดหมายวันเขาสูที่ประชุม คกก. การคํานวณในตัวชี้วัดนี้                
จะคํานวณเฉพาะจํานวนเรื่องตามบัญชีคาดหมายที่ 4) และ 5) ประกอบกัน 
 4. การเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมของ สลค. หมายถึง                
การนําเสนอขอมูล ความเห็น และขอเสนอแนะของ สลค. ในบันทึกเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี                  
ที่นําเสนอตอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดมาจากการศึกษา วิเคราะห กล่ันกรอง
ประเด็นสําคัญของเรื่อง และผลกระทบตางๆ ในเชิงลึก โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีเรื่อง                
ที่มีปญหายุงยาก สลับซับซอน มีผลกระทบตอสวนรวมหรือสาธารณะ หรือมีประเด็น                  
ความไมสอดคลองกับกฎหมาย หลักเกณฑ หรือมีประเด็นขัดแยงอื่นที่สมควรจะตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมในแงมุมตางๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแตละประเด็น                
และคณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาเรื่องดังกลาวไดอยางหลากหลาย รอบดาน โดย สลค.           
จะประมวลขอเสนอของหนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการเจาของเรื่องความเห็นของ                
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งหากมีประเด็นที่เปนปญหา                  
มีขอขัดแยง ไมสอดคลองกับหลักเกณฑ กฎหมาย หรือประเด็นอื่นที่สมควรหยิบยกข้ึน สลค.                
ก็จะเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมภายใตกฎระเบียบ นโยบายของฝายบริหาร 
รวมท้ังมติ ครม. ที่เ ก่ียวของใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในประเด็นดังกลาวเพื่อนําไปสู                
มติคณะรัฐมนตรีที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยไมขัดตอกฎหมาย นโยบาย 
หรือหลักเกณฑตางๆ ทั้งนี้ ความเห็น ขอพิจารณา ขอสังเกต ความเห็น หรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมภายใตกฎระเบียบ นโยบายของฝายบริหาร รวมทั้งมติ ครม. ที่เก่ียวของที่ สลค. เสนอ         
อาจไดรับความเห็นชอบหรือไมไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีก็ได 
นอกจากนี้ ความเห็นของ สลค. จะไมปรากฏอยูในเรื่องที่เปนวาระจร เนื่องจากเปนเรื่อง                
ที่ไมผานขั้นตอนของการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามปกติ สําหรับรางกฎหมายท่ีผานการ
ตรวจพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลวและตองนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เนื่องจากเปล่ียนคณะรัฐมนตรี สลค. จะไมมีการเสนอความเห็นของ สลค. 
เวนแตหนวยงานที่เก่ียวของมีความเห็นไมสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 5. ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สลค. จะเริ่มตน
ดําเนินการและจัดเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 
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6. ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของ สลค. และไมสามารถนับรวมเปน
เรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีไดตามวาระ 8 สัปดาห ไดแก 
   6.1  เรื่องท่ีกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ เสนอไมเปนไปตามระเบียบวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
   6.2  ขั้นตอนการส่ังการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีตอเรื่องที่ 
สลค. เสนอ เพื่อนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี/คกก. 
   6.3  เรื่องท่ีไมสามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีไดเนื่องจากไมมีความเห็นจาก
สวนราชการที่ เก่ียวของหรือนายกรัฐมนตรี /รองนายกรัฐมนตรี /คกก . มีมติหรือคําสั่ง                
ใหหนวยงานเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการ  
   6.4  เรื่องท่ีนายกรัฐมนตรี /รองนายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีขอใหชะลอเรื่องหรือมีประเด็นทางนโยบายตางๆ ที่ซับซอน 
   6.5  เรื่องที่อยูในบัญชีเรื่องที่คาดวาจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีของวาระ 8 
สัปดาหที่นํามาจัดทําวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดทายของสัปดาห ซึ่งเจาหนาที่ สลค. 
สามารถจัดทําบันทึกหรือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกษียนทายหนังสือเสนอไปนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรีไดกอนเวลา 14.00 น. ของวันจันทร หากไมไดรับส่ังการจะขอตัดออกจาก
บัญชีคาดหมาย ฯ เพราะการสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีอยูนอกเหนือ                 
การควบคุม สลค.ไมสามารถควบคุมส่ังการได 
   6.6  เรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี สั่งการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา แตเนื่องจากนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี มีภารกิจสําคัญเรงดวน หรือมีเหตุผลสําคัญ 
จึงตองเลื่อนการพิจารณาออกไปกอน    
  7. สลค. กําหนดมาตรการในการประสานงานกับฝายเลขานุการของ
นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเพื่อขอใหสั่งการเร็วข้ึน  เพื่อใหเปนไปตามบัญชี                
การคาดหมายลวงหนาในวาระ 8 สัปดาห โดยกําหนดใหกลุมงานบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีประสานงานโดยตรงกับฝายเลขานุการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตร ี               
ใหทราบถึงความสําคัญ/เรงดวนของเรื่องในกรณีดังตอไปนี้ 
  7.1  เรื่องที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังใหบรรจุวาระการประชุมเปนกรณีเรงดวน 
  7.2  เรื่องที่มีกําหนดระยะเวลา 
  7.3  เรื่องเรงดวนตามสถานการณของประเทศในขณะนั้น ๆ 
  7.4  เรื่องที่สํานัก/กอง ระบุวันที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีไวในบันทึกเสนอ 
  7.5  เรื่องที่อยูในบัญชีการคาดหมายลวงหนา  8  สัปดาห 
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 8. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่  23  กันยายน  2546  อนุมัติตามที่ สลค. 
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการนํารองใหมีการจัดตั้งผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและ รัฐสภา  (Cabinet and Parliamentary Liaison Officer : CPLO)                
เพื่อทําหนาท่ีในการประสานการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและการประสานการเสนอ                
รางกฎหมายและติดตามรางกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการนิติบัญญัติระหวางคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา 
 9. สลค .ได กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหสามารถเขาถึงขอมูลสําคัญ  โดยเฉพาะระเบียบวาระ                
การประชุมลวงหนา  8  สัปดาห  เพื่อประโยชนในการประสานงานตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน  
โดยจากเดิม สลค. จะดําเนินการจัดสงระเบียบวาระการประชุมในรูปของแผนซีดี  จํานวน 1  แผน  
ใหในวันจันทรของสัปดาหที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี  เปน  ใหทุกครั้งท่ีมีการออกระเบียบ
วาระการประชุมฯ  (วันพุธ วันศุกร  และวันจันทร)  พรอมจัดสงสารบัญบัญชีเรื่องตามระเบียบ
วาระใหกับผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทางเครือขายคอมพิวเตอร (E - mail) 
 10.  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (16 มกราคม 2550)  เห็นชอบแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี ตามผลการหารือรวมกันระหวางรัฐมนตรีและ                  
ผูที่เกี่ยวของตามที่ สลค. เสนอ เพื่อใหการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยาง                
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไดกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้ 
  10.1  การสงเรื่องของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของเรื่องใหสอดคลอง
กับข้ันตอนการปฏิบัติในการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของ สลค. 
  10.2  ระยะเวลาในการดําเนินการของ สลค. ในการนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 
  10.3  แนวทางการพิจารณานําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการ เพื่อใหมีหลักเกณฑในการใชดุลพินิจของ สลค. ที่ชัดเจน                   
 11. สลค. ไดกําหนดใหกองการประชุมคณะรัฐมนตรีและสํานักวิเคราะห
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี กําหนดระบบตรวจสอบเร่ืองที่จะครบกําหนดวาระลวงหนา                    
8 สัปดาห เปนระยะเวลา 1 สัปดาห กอนครบกําหนดเพื่อเรงรัดการนําเสนอเรื่อง  
 12.   สลค. ได กําหนดเจาหนาที่ ผู รับผิดชอบการติดตามเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี ในสวนของนายกรัฐมนตรี /รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
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นายกรัฐมนตรี  เพื่อติดตามเรื่องมาเสนอเขาวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และ คกก. ไมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด ทั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติ และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 

สูตรการคํานวณ (คะแนนท่ี 1-3) :  

             จํานวนเรื่องท่ีหนวยงานเสนอแลวสลค. สามารถดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีไดตามวาระลวงหนา 8 สัปดาห× 100         
                        จํานวนเรื่องที่ สลค. คาดหมายวาจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามวาระลวงหนา 8 สัปดาห 

สูตรการคํานวณ (คะแนนท่ี 4-5)  :  

 
จํานวนเรื่องท่ีนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวมีขอพิจารณา ขอสังเกตของ สลค.  

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก นรม./รอง-นรม. ×100 
จํานวนเรื่องท่ีมีประเด็นปญหายุงยาก สลับซับซอน มีผลกระทบ ประเด็นความไมสอดคลองกับกฎหมาย หลักเกณฑ 

หรือมีความเห็นของหนวยงานตางๆ แตกตางกันท่ีนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี   
 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/− รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ

คณะรัฐมนตรีไดตามวาระลวงหนา 8 สัปดาห รอยละ 90  
เทากับ 1 คะแนน 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดตามวาระลวงหนา 8 สัปดาห รอยละ 95 

เทากับ 2 คะแนน 

● จํานวนเรื่องที่หนวยงานเสนอแลวสามารถดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดตามวาระลวงหนา 8 สัปดาห รอยละ 100  

เทากับ 3 คะแนน 

● จํานวนเรื่องท่ีนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวมี
ความเห็นเชิ งวิ เคราะหจาก  สลค .  ซึ่ งนายกรัฐมนตรี /รอง
นายกรัฐมนตรี เห็นชอบดวยประกอบการตัดสินใจภายใน 1 ป 
เทากับรอยละ x+10 (x = 9) 

เทากับ 4 คะแนน 

● จํานวนเรื่องท่ีนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวมี
ความเห็นเชิ งวิ เคราะหจาก  สลค .  ซึ่ งนายกรัฐมนตรี /รอง
นายกรัฐมนตรี เห็นชอบดวยประกอบการตัดสินใจภายใน 1 ป 
เทากับรอยละ x+20 (x = 9) 

เทากับ 5 คะแนน 
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หมายเหต ุ  x   คือ คามาตรฐานกลางของจํานวนเรื่องที่นําเสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี แลว สลค. มีความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่ง นรม ./             
รอง-นรม. เห็นชอบดวย  
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น้ําหนัก : รอยละ 8 

คําอธิบาย :  1. ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
ประกอบดวยประเด็นการประเมินดังตอไปนี้ 
                     1.1 ความครบถวนของขอมูลดานกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และขอมูล
อื่นๆ                ที่เกี่ยวของประกอบการวินิจฉัย 

   1.2 คุณภาพเนื้อหาการวิเคราะหรายละเอียดในเชิงเปรียบเทียบหรือ
เทียบเคียงจากแหลงขอมูลดานอื่นๆ และ/หรือขอมูลในอดีต 

   1.3 คุณภาพของขอมูลมีความถูกตองสูง (Validity) และมีความทันสมัย 
(update) เพียงพอในการวินิจฉัย 

   1.4 คุณภาพความเห็นเชิงวิเคราะหของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
    1.5 นวัตกรรมหรือกระบวนการใหมในการตอบสนองตองานการประชุม
คณะรัฐมนตรี 
                     2.  ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีนี้  
สลค. จะจางผูประเมินอิสระมาดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนกลางในการดําเนินการ 
โดยกําหนดใหมีการประเมินจํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูล
ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี  
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สูตรการคํานวณ :  

จํานวนรวมคาเฉล่ียระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีแตละประเด็น    X 100 
จํานวนรัฐมนตรีท้ังหมดที่ตอบแบบสอบถาม 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  0.4 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้ 

•   ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวนิิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี เทากับ 7.0 

เทากับ   1   
คะแนน 

•   ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวนิิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี เทากับ 7.4 

เทากับ   2   
คะแนน 

•   ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวนิิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี เทากับ 7.8 

เทากับ   3   
คะแนน 

•   ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวนิิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี เทากับ 8.2 

เทากับ   4   
คะแนน 

•   ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวนิิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี เทากับ 8.6 

เทากับ   5   
คะแนน 
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น้ําหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย :  ฐานขอมูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ตองเรียกคืน หมายถึง ฐานขอมูลที่ระบุชื่อ
บุคคลและชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณในตระกูลชางเผือกและมงกุฎไทยที่ตองสงคืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ  ไดแก  
  1.  กรณีไดรับพระราชทานชั้นสูงขึ้นตองสงคืนชั้นรองในตระกูลเดียวกัน 
   2.  กรณีวายชนมตองสงคืนทุกชั้น 
  3.  กรณีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให
เรียกคืน ตองสงคืนทุกชั้นที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณที่ตองเรียกคืน 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับความสําเร็จ / ระดับข้ันของความสําเร็จ 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1 √ - - - - 

2 √ √ - - - 

3 √ √ √ - - 

4 √ √ √ √ - 

5 √ √ √ √ √ 

โดยที ่ : 

ข้ันตอน เกณฑการใหคะแนน 

1 สํารวจปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากสวนราชการที่ทดลองใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจัดทําฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณที่ตองเรียกคืนตาม
หลักเกณฑที่ สลค. กําหนด  

2 จัดทําเอกสารคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเครื่องราชอิสริยาภรณที่ตองเรียก
คืนและแจงเวียน สวนราชการเพื่อจัดทําฐานขอมูลตามโปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ตองเรียกคืน  

3 มีสวนราชการที่ไดจัดทําฐานขอมูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ตองเรียกคืนตาม
แนวทางปฏิบัติที่ สลค. กําหนด จํานวน 40 สวนราชการที่อยูในกํากับของฝาย
บริหาร  

4 มีสวนราชการที่ไดจัดทําฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณที่ตองเรียกคืนตาม
แนวทางปฏิบัติที่ สลค. กําหนด จํานวน 45 ของสวนราชการที่อยูในกํากับของ
ฝายบริหาร  

5 มีสวนราชการที่ไดจัดทําฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณที่ตองเรียกคืนตาม
แนวทางปฏิบัติที่ สลค. กําหนด จํานวน 50 ของสวนราชการที่อยูในกํากับของ
ฝายบริหาร  
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น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :  1. ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกป จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ                
และผู ดํ ารงตํ าแหน งต าง  ๆ  ประกอบดวย  เครื่ อ งราช อิสริยาภรณ  2  ตระกูล  คือ 
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศ           
ย่ิงมงกุฎไทย โดยแตละตระกูลมีชั้นตรา จํานวน 8 ชั้น ในจํานวนนี้เปนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพายตระกูลละ  2 ชั้น  เรียงตามลําดับเกียรติจากชั้นรองไปชั้นสูงสุด  คือ 
ประถมาภรณมงกุฎไทย  ประถมาภรณชางเผือก  มหาวชิรมงกุฎ และมหาปรมาภรณ
ชางเผือก  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สายสะพายทุกรายเขาเฝา ฯ รับพระราชทานจากพระบรมวงศแทนพระองค 
               2.   กฎหมายของเคร่ืองราชอิสริยาภรณทั้งสองตระกูลบัญญัติใหผูที่ไดรับ
พระราชทานชั้นสูงขึ้นตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองในตระกูลเดียวกัน   
                   3.  เคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายท่ีใหสงคืนสําหรับกรณีปกติ 
หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายชั้นรอง (ประถมาภรณมงกุฎไทย และ                
ประถมาภรณชางเผือก)  ที่ตองสงคืนในกรณีที่ไดรับพระราชทานชั้นสูงขึ้นในตระกูลเดียวกัน   
  4 .  กํ า ห น ด ข อ บ เ ข ต ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ ฉ พ า ะ ผู ไ ด รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น
เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย าภ รณ ป ร ะ จํ า ป  2 5 5 2   ทั้ ง นี้  ไ ม นั บ ร ว มก รณี ที่ ผู ต อ ง ส ง คื น
เครื่องราชอิสริยาภรณออกจากราชการหรือพนจากตําแหนงและไมสามารถติดตามตัวได 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4.2 รอยละของจํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ช้ันสายสะพายที่สามารถดําเนนิการใหสงคืนได 

(สําหรับกรณีปกติ) 
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สูตรการคํานวณ  :  

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายท่ีสามารถดําเนินการใหสงคืนได   X 100 
จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายท่ีตองสงคืนสําหรับกรณีปกติ 
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น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :  1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณชั้น 
ประถมาภรณมงกุฎไทย  ประถมาภรณชางเผือก  มหาวชิรมงกุฎ และ มหาปรมาภรณ
ชางเผือก 
                 2. จํานวนเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายท่ีสวนราชการเสนอให
ดําเนินการและไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนแลว หมายถึง           
จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่สวนราชการเสนอใหดําเนินการและไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนตั้งแตเดือน ตุลาคม 2552 ถึง เดือนสิงหาคม 
2553  (มีระยะเวลาแจงใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการ และติดตามผลการดําเนินการเรียก
คืนกอนส้ินปงบประมาณ 1 เดือน)  ทั้งนี้ ไมนับรวมกรณีที่ผูตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ยายที่อยูหรือหลบหนีจนไมอาจติดตามตัวได 
                 3. จํานวนเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายที่สามารถดําเนินการเรียก
คืนได รวมถึงกรณีการชดใชราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4.3 รอยละของจํานวนเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย        
ที่สามารถเรียกคืนไดเทียบกับจํานวนที่สวนราชการเสนอใหดําเนินการและ   

ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนแลว 
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สูตรการคํานวณ  :  
 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

1 2 3 4 5 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่สามารถดําเนินการเรียกคืนได   X 100 
จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่สวนราชการเสนอใหดําเนินการ 

และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนแลว 
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น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําอธิบาย :  1. ขอบเขตในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องท่ีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งและพนจากตําแหนง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดแก 
  1.1 เรื่องการแตงตั้งขาราชการพลเรือนที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ   ประเภทบริหารระดับสูง   และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และตําแหนงระดับ  10 – 11         
ชช. - วช.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งการแตงตั้งมีผล
ยอนหลังไปกอนวันที่  11  ธันวาคม  2551  (วันที่  ก.พ. มีมติในการกําหนดมาตรฐาน    
กําหนดตําแหนง) 
  1.2  เรื่องการพนจากตําแหนงเฉพาะขาราชการพลเรือนทุกกรณี   
  1 .3 ตองเปนเรื่ องที่ ไมมีชั้ นความลับเท านั้น   ( เนื่ องจากเรื่ องที่ มี               
ชั้นความลับไมสามารถสงขอมูลใหกลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม  เพื่อเตรียม
ดําเนินการเปนการลวงหนากอนการโปรดเกลาฯ ได) 
  2. กําหนดระยะเวลา 1 วันทําการ  ใหนับแลวแตกรณี  ดังนี้ 
  2.1 นับถัดจากวันที่สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณไดรับ        
เรื่องจากสํานักราชเลขาธิการแจงการโปรดเกลาฯ แตงตั้ งหรือใหพนจากตําแหนง                
กรณีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการไวเปนการลวงหนาแลว  หรือ 
     2.2  นับถัดจากวันที่สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณไดรับเรื่อง         
ที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หลังจากที่สํานักราชเลขาธิการแจงการโปรดเกลาฯ                
แตงตั้งหรือใหพนจากตําแหนง   

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.5  รอยละของเรื่องที่นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งและพนจากตําแหนงที่สามารถแจงหนวยงานเจาของเร่ือง 

และลงราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 วันทําการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 48 

  3. การประกาศเรื่องดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา  สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณจะไดประสานจัดสงขอมูลในรูปของแผนบันทึกขอมูลใหกลุมงาน             
ราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม  เพื่อเตรียมการไวลวงหนา 
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สูตรการคํานวณ  :  

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

1 2 3 4 5 
รอยละ 96 รอยละ 97 รอยละ 98 รอยละ 99 รอยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเรื่องที่นําความกราบบังคมทลูพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพนจากตาํแหนง 
ที่สามารถแจงหนวยงานเจาของเร่ืองและลงราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 วันทําการ X 100 

  จํานวนเรื่องที่นําความกราบบังคมทลูพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้และพนจากตําแหนงทั้งหมด 
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น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําอธิบาย :  1. ระบบ CABNET คือ ระบบเครือขายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจคณะรัฐมนตรี  
ในกระบวนการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งระบบ ตั้งแตการวางแผนการเสนอ
เรื่องตอคณะรัฐมนตรี การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การแจงระเบียบวาระและสงเอกสาร
การประชุมคณะรัฐมนตรี การแจงมติคณะรัฐมนตรี และสืบคนขอมูลมติคณะรัฐมนตรี 
 2. ผูใชระบบ ประกอบดวย บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) และผูชวย ปคร. ของหนวยงานนํารอง 12 
หนวยงาน ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
 3. การประเมินความพึงพอใจครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก คือ 

  3.1 คุณภาพของระบบ ไดแก การทํางานของระบบ ความเสถียรของ             
ระบบ ความงายในการใชงาน และความสะดวกในการทํางาน 

  3.2 คุณภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลง ไดแก การสรางความตระหนักรู  
การฝกอบรม การใชงานระบบ และการใหบริการของ Help Desk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.6 ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ CABNET

CABNET คืออะไร ? 
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สูตรการคํานวณ : 

จํานวนรวมคาเฉล่ียที่ผูใชระบบพึงพอใจ x 100 
จํานวนผูใชระบบทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้ 
 

  รอยละของระดับความพึงพอใจฯ รอยละ 65 เทากับ 1 คะแนน 
  รอยละของระดับความพึงพอใจฯ รอยละ 70 เทากับ 2 คะแนน 
  รอยละของระดับความพึงพอใจฯ รอยละ 75 เทากับ 3 คะแนน 
  รอยละของระดับความพึงพอใจฯ รอยละ 80 เทากับ 4 คะแนน 
  รอยละของระดับความพึงพอใจฯ รอยละ 85 เทากับ 5 คะแนน 
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น้ําหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย :  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินงานผลักดันการแกไขหรือยกเลิก
กฎหมาย/ อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ของสวนราชการ กําหนดเปนระดับข้ัน          
ของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี   3.1.7   ระดับความสําเร็จของการผลักดันสวนราชการ
ในการแกไขหรือยกเลิกกฎหมาย / อนุบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ 

การอนมุตัิ อนุญาต ของสวนราชการ
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เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน              
5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 • รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและอนุบัญญัติที่เก่ียวกับการอนุมัติ อนุญาต 
ของสวนราชการทั้งหมดท่ีไดจัดสงมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

• จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล แผนพัฒนากฎหมาย 
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ระดับ 2 • ดําเนินการจําแนกหมวดหมูเรื่องการอนุมัติ อนุญาตของกฎหมาย และ 
อนุบัญญัติที่สวนราชการเสนอมาไดตามเปาหมายที่ สลค. กําหนดตาม
แผนพัฒนากฎหมายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

ระดับ 3 • ดําเนินการจัดการเจรจาขอตกลงในเรื่องความครบถวนของกฎหมายระหวาง
คณะกรรมการเจรจาฯ  กับสวนราชการ และประสานขอคําแนะนําจาก
คณะกรรมการเจรจาเพื่อประกอบการจัดหมวดหมู ประเภทเรื่องที่สลค.  
ไดทําการจําแนกภายในมีนาคม พ.ศ. 2553  

• จัดทําฐานขอมูลแผนพัฒนากฎหมายของแตละสวนราชการในระดับ
กระทรวง ซึ่งประกอบดวย จํานวน รายชื่อกฎหมาย รายละเอียดของกฎหมาย
และอนุบัญญัติ ดังกลาว 

ระดับ 4 • นําขอมูลของสวนราชการเผยแพรผาน website ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และจัดใหมีการประชาสัมพันธแผนพัฒนากฎหมายของแตละ
สวนราชการ ไปสูสาธารณะอยางกวางขวาง  และกับผูมีสวนไดเสียในดาน
บวกและดานลบ ทั้งทางตรงและทางออม  

ระดับ 5 • จัดทํารายงานการวิเคราะห การจําแนกหมวดหมู ที่ผานคณะกรรมการเจรจาฯ 
เพื่อกําหนดเปนตัวชี้วัดรวมใหกับสวนราชการ เพื่อนําไปดําเนินการพัฒนา
กฎหมายของป พ.ศ. 2554 ตอไป 
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น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

1. วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานท่ี               
สวนราชการทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนดไวใน “เอกสารงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553” 

2. ผลผลิตเ ชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 มีดังนี้ 

2.1  จํานวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพรในปงบประมาณ 2553 
2.2  รอยละของจํานวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ประจําปที่ไดรับการพิจารณาดําเนินการ 
2.3  จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณที่สามารถทําสัญญาจัดสราง/ซอมใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2.4  จํานวนครั้งของการประชุมชี้แจงสวนราชการที่เกี่ยวกับการพัฒนา

กฎหมาย 
3. จํานวนราชกิจจานุเบกษาที่ เผยแพรในปงบประมาณ  พ .ศ .  2552                 

จํานวน 540 ตอน 
4. รอยละของจํานวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ประจําปที่ไดรับการพิจารณาดําเนินการ  ติดตามประเมินผลสําเร็จจากการนําเรื่องการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 2552 ของหนวยงานตาง ๆ เขาสูกระบวนการ
พิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ เปนการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ ผูดํารงตําแหนงในองคตาม
รัฐธรรมนูญ  รวมทั้งบุคคลที่กระทําคุณประโยชนแกประเทศ  เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2552   ประกอบดวยเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่

ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  

(ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ) 
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เชิดชูย่ิงชางเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  เครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

5. จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณที่สามารถทําสัญญาจัดสราง/ซอมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  หมายถึงจํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ดําเนินการสรางและซอม
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ซึ่งกําหนดเปาหมายไว จํานวน 
105,000 สํารับ/ดวง 

 6.  จํานวนครั้งของการประชุมช้ีแจงสวนราชการที่เก่ียวกับการพัฒนา
กฎหมาย จํานวน 1ครั้ง 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับ           
รอยละของเปาหมายผลผลิต ผลผลิต  

(i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได 
(Ci) 

คะแนน      
ถวง

นํ้าหนัก     
(Wi x Ci) 

ผลผลติที1่ W1 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลติที2่ W2 80 85 90 95 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 ผลผลิตที่ i Wi 80 85 90 95 100 SMi (Wi x SMi) 
นํ้าหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเทากับ 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 น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด
เทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัด 

1.1-1.3 หมายถึง  ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  

 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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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ประเด็นการประเมินผล 
 ความพึงพอใจ 
 ความเปดเผยโปรงใส 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
ประเด็นการประเมินผล: ความพึงพอใจ
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น้ําหนัก :   รอยละ 6 

คําอธิบาย :  

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ  
(ที่ไมใชเจาหนาท่ีของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับ
บริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ           
โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

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

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของ
สวนราชการไมเกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผูรับบริการคือ  ???? 

ตัวช้ีวัดที่  4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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สูตรการคํานวณ :  
 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการ 

ใหคะแนน ดังนี้ 

ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 
65 70 75 80 85 

เงื่อนไข :  
1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการท่ีถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง หรือมีจุดใหบริการใน         

สวนภูมิภาคผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุมจุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 

  
 

ที่ปรึกษาประเมินผล 
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ปรึกษาดานการประเมินผลจะใชผลการสํารวจความพึงพอใจ
จากสํานักงานสถิติแหงชาติเปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผล 
2.  เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ 

สวนราชการ 
การเตรียมการเพื่อการติดตามและประเมินผล 
1. กําหนดแผนงาน ผูรับผิดชอบ และนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดใหดีขึ้น 
2. สวนราชการสามารถดําเนินการสํารวจขอมูลผลการดําเนินงานควบคูไปได เพื่อใชในการ
ติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการ ซึ่งเปนการดําเนินงานภายในของสวนราชการและ
ไมตองแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

จํานวนรวมคาเฉลี่ยที่ผูรับบริการพึงพอใจในแตละประเด็น X 100 

จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 
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น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :   

• ผูกําหนดนโยบาย หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีตั้งขึ้น             
โดยกฎหมายซึ่งกําหนดนโยบายใหแกสวนราชการ เชน นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงที่สวนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ 
โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ผูกําหนดนโยบาย 

ตัวช้ีวัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผูกําหนดนโยบาย 
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สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ                
การใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
65 70 75 80 85 

 

เงื่อนไข : ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรบัคะแนน 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามและ
รายงานผลใหแกผูกําหนดนโยบายทราบเพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมตอไป 

 
 
 
 
 

 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  1. ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

       ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 
     1. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

                  2. ผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

จํานวนรวมคาเฉลี่ยที่ผูกําหนดนโยบายพึงพอใจในแตละประเด็น X 100 

จํานวนผูกําหนดนโยบายทัง้หมดที่ตอบแบบสอบถาม 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
ประเด็นการประเมินผล: ความเปดเผย โปรงใส
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น้ําหนัก :   รอยละ 6 

คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต                
การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

• ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ                
ทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบ
และนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ 
ตามระเบียบ ขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของ           
การดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือ
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุด    
ที่การนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี            
หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่  6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
มาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต 
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ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

  
 
 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1. ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พรอมทั้งนําผลการดําเนินการตามมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา และขอมูลที่ ไดจากระบบการรับฟง                
ขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ ศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม มาพิจารณาประกอบ 

2. ทบทวน /วิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ               
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง
ปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 

    2.1 การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือ
มีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 

    2.2 การปฏิบัติหนาที่ไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 

    2.3.การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

3..วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ              
พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก 

 
 

ระดับคะแนน 1 
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1. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาสวนราชการไดมีการทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  ดังนี้ 

         1.1 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  โดยประเด็น
สําคัญท่ีควรนํามาพิจารณา ไดแก  

          - ความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการฯ กับยุทธศาสตรชาติวาดวย             
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

        - ความเหมาะสมของมาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ระบุไว
ตามแผนปฏิบัติการฯ 
             1.2 กรณีสวนราชการยังไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ขอใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 – 2555) ตามแนวทางที่สํานักงาน  ป .ป .ท .กําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันที่                
31 มกราคม 2553 

     1.3 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลการดําเนินการตามมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา  ซึ่งควรมีเนื้อหา เชน  

         - ผลสําเร็จ/ผลลัพธของการดําเนินงาน 
         - ขอดี ขอเสีย 
         - ปญหาอุปสรรคท่ีพบและแนวทางการแกไข เปนตน 

        1.4 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม หรือชองทางอื่นๆที่สวนราชการจัดใหมีขึ้น 
โดยระบุเนื้อหา เชน  

             - สรุปจํานวนขอรองเรียน และผลการตอบสนองตอขอรองเรียน 
                 - ประเด็นปญหา หรือสาเหตุสําคัญท่ีมีการรองเรียน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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     - มาตรการ/แนวทางในการปองกันหรือแกไขปญหาท่ีพบจากการวิเคราะห          
ขอรองเรียน เปนตน 

       1.5 เอกสาร/รายงานการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะ
กอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งครอบคลุมปจจัยเส่ียงที่อาจเปนเหตุทําให 

         - การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด
หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
                  - การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม 

         - การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

2. เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตการ
ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3 โครงการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 

   2.1 รายชื่อโครงการที่คัดเลือกเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงจํานวน  3 โครงการ             
พรอมระบุจํานวนหรือสัดสวนของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรของทุกโครงการ 

        2.2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห
ประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

   2.3 เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงฯ ของแตละโครงการโดยระบุ
เนื้อหา ดังนี้ 

  -  ปจจัยเสี่ยงฯ  
 -  ระดับโอกาสของความเสี่ยงฯ  
 -  ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตและ/หรือละเวนการ              

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการดําเนินโครงการ  
 -  การจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหระดับความรุนแรงและโอกาสของ

การเกิดการทุจริตและ/หรือที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่             
โดยมิชอบในการดําเนินโครงการ 
** การประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละโครงการดวย** 
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เกณฑการใหคะแนน 
นําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ            
ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพรผาน
ทางเว็บไซตของสวนราชการ 

 
 

  
1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับข้ันตอนที่ 1 พรอมทั้งเอกสาร/

หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
1.1 เอกสาร /หลักฐานท่ีแสดงให เ ห็นถึ งการนํ าขอมูลที่ ได จาก ข้ันตอนที่  1                

มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ              
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2553 และ/หรือสวนราชการสามารถอธิบาย                
ความเชื่อมโยงหรือสอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลระหวางแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กับขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหทบทวนในขั้นตอนที่ 1 

1.2 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตองมีองคประกอบดังนี้ 

           1.2.1 มีรูปแบบเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด (ศึกษารายละเอียด
ไดจากคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหนวยงาน/               
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 -2555) 
                     1.2.2 แผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เชน  
                               - รอยละที่ลดลงของเรื่องรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ระดับคะแนน 2 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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                             - จํานวนเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ           
ปที่ผานมา 

                              - รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ทราบขอมูลขาวสารดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
                            - รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการมีวินัย คุณธรรม              
และจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 
                           - รอยละของบุคลากรที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ   
ทุจริตที่ผานการพัฒนาศักยภาพ 
                           - รอยละของกฎ ระเบียบหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนอุปสรรคตอ
การทํางานและเอื้อโอกาสตอการทุจริตที่ไดรับการปรับปรุงแลวเสร็จ เปนตน 
 ตัวอยางตัวชี้วัดท่ีใชวัดผลสําเร็จของมาตรการ/กิจกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยง                
ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของโครงการ
สําคัญ เชน 

                            - รอยละของเจาหนาท่ีรัฐที่เกี่ยวของกับโครงการท่ีมีความรูความเขาใจ 
ตอแนวทาง ขั้นตอนและระเบียบขอกําหนดของโครงการ 
                            - รอยละของประชาชนผูมีสวนไดเสียท่ีไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบความโปรงใสของการดําเนินโครงการ 
                            - ระดับความสําเร็จของการติดตามกํากับดูแลระบบการจัดซื้อจัดจาง               
ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
                            - จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับโครงการ เปนตน 
                      1.2.3 แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน
เรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐท่ี               
สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น เชน ตูรับเรื่องรองเรียนการทุจริต สายดวนแจงทุจริต ศูนยบริการ
ประชาชน เว็บไซต ตูไปรษณีย เปนตน เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย และประชาชนรับทราบผาน               
ชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน ใบปลิว แผนพับ จดหมายขาว จุลสาร บอรด
ประชาสัมพันธ เว็บไซต สปอตโฆษณา รายละเอียดเนื้อหาการประกาศทางวิทยุกระจายเสียง ประกาศ
ตาง  ๆเปนตน         . 
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                          - แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและ
ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เขาขาย
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการใหความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองและแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรม
ดังกลาว เชน 

     - การสงเสริมความรูความเขาใจโดยเผยแพรขอมูลผานชองทางตางๆ เชน 
เว็บไซตรายงานประจําป แผนพับ บอรดนิทรรศการ บทความ สารคดี เปนตน  

     - การอภิปรายสาธารณะในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น 
     - การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการปกปองทรัพยสิน

สาธารณะ 
     - การกระตุนสื่ อมวลชน  หรือหนวยงาน ท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

ประชาสัมพันธ เฝาระวัง เกาะติดและเปนกระบอกเสียงในการเผยแพรขอมูลขาวสาร              
การทุจริต 

     - การเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกเครือขายภาคประชาชน และผูแจง
เบาะแสและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เชน การมอบ
ประกาศเกียรติคุณ การยกยองชมเชยผานส่ือตางๆ การเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือตําแหนงแกผู
บุคคลของรัฐท่ีแจงเบาะแสและขอมูล เปนตน 

     - การสงเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสราง
คานิยมรวมกันของขาราชการ เจาหนาที่รัฐ และประชาชนในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย
สุจริต และรังเกียจการทุจริต เชน ประกวดบทความ คําขวัญ เรื่องส้ันการตอตานการทุจริต 
การตอตานทางสังคมและประจานบุคคลผูกระทําการทุจริตใหเปนที่นารังเกียจของสังคม เปนตน 

ทั้งนี้ เนื้อหาของการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับการทุจริตฯ ควรประกอบดวย 

        - ขอมูลความรูที่เก่ียวกับการทุจริต เชน รูปแบบการทุจริต สถานการณ
ทุจริต แนวโนมของการทุจริตของสวนราชการและประเทศ การตรวจสอบการทุจริต               
แนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนตน 

        - ตัวอยางพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่แสดงถึงการปฏิบัติหนาท่ีที ่               
เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  

        - กฎหมายและระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายสงเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร กฎหมายคุมครองพยานในการชี้เบาะแส   
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การทุจริต กฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจโดยมิชอบในการครอบครองทรัพยสินสาธารณะ 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ระเบียบขอบังคับการบริหารงานบุคคล กฎหมายและ
บทลงโทษผูติดสินบนเจาหนาท่ีของรัฐ เปนตน  
            1.3 บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ         
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผูบริหารระดับสูง (ผูบริหารระดับ            
รองหัวหนาสวนราชการขึ้นไปหรือเทียบเทา) ลงนามใหความเห็นชอบ 
 1.4 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการนําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม           
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงเผยแพรลงในเว็บไซตของสวนราชการ เชน เอกสารที่มีภาพพิมพหนาเวบ็ไซต
ที่มีขอมูล ชื่อเว็บไซตและ/หรือลิงคที่สามารถเขาเรียกดูหรือตรวจสอบการเผยแพร เปนตน .                    
             1.5 หนังสือนําสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ                
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท.ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2553 
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เกณฑการใหคะแนน 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ            

สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 
2. ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด 
3. สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณ           

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด
เพื่อนําขอมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ในปงบประมาณตอไป 

 
 
 
 

1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับข้ันตอนที่ 1  และ 2           
พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ 

    1.1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  ดังนี้ 

         - บันทึ ก /รายงานการประชุมที่ แสดงความก าวหน าตามระยะ เวลา                
การดําเนินงานตามแผนที่ผูบังคับบัญชาลงนามรับทราบหรือใหความเห็นชอบ 

         -  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบ
กับระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผน 

        -  วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
        - เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวได

บรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริงหรือเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯ เชน ภาพถาย 
รายงานการประชุม บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของกิจกรรม เปนตน 

 

ระดับคะแนน 3 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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2. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเปนไปตามเปาหมายที่ระบุ                
ในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 

      3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและ    
ผูมีสวนไดเสีย เก่ียวกับสถานการณดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ ดังนี้ 

- ตัวอยางเอกสารตอบแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
เก่ียวกับสถานการณดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ (ตามแบบฟอรม             
ที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด)  

  - การสํารวจ ใชจํานวนตัวอยางในการสํารวจไมนอยกวา 100 ชุด 
  - รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมี           

สวนไดเสีย พรอมท้ังแสดงใหเห็นถึงการนําขอมูลท่ีไดจากผลการสํารวจมาประกอบการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ                
ในปงบประมาณตอไป และ/หรือสวนราชการสามารถอธิบายความเชื่อมโยงหรือสอดคลอง             
อยางเปนเหตุเปนผลระหวางแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม    
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการในปตอไปกับขอมูลที่ไดจากผลการสํารวจความคิดเห็น 
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เกณฑการใหคะแนน 
   1. ตอบสนองตอขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดรอยละ 100 
  2. สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ไดแก  
      2.1 จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนองตอ           
ขอรองเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน 
      2.2 ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการ
ตอบสนองขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 
 
 
 
 

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับข้ันตอนที่ 1  2 และ 3          
พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4  ดังนี้ 

 1.1 จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยแบงประเภท
ระหวางเรื่องรองเรียนที่มีชื่อ ที่อยู ชองทางที่จะติดตอกับผูรองและไมมี ซึ่งจัดกลุม ดังนี้ 

         - ประเภท/สาเหตุของเรื่องที่รองเรียน 
                   - หนวยงานที่ถูกรองเรียน 
      1.2 รายงานสรุปผลความคืบหนา/ผลการจัดการและการตอบสนองตอขอรองเรียน   
มีเนื้อหา ดังนี้ 
   - จํานวนเรื่องรองเรียนที่อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง 
              .  - จํานวนเรื่องรองเรียนที่ผลการตรวจสอบพบวาไมมีมูลที่เขาขายการทุจริต       
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
   - จํานวนเรื่องรองเรียนอยูระหวางการพิจารณาบทลงโทษ 

ระดับคะแนน 4 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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      - จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีผลการตรวจสอบพบวามีมูลหรือเขาขายการทุจริต            
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบฯ และมีผลการลงโทษแลว โดยแบงตาม
ประเภทของบทลงโทษ เชน ตักเตือน การไลออก การใหออก การปลดออก  เปนตน 
       1.3 จํานวนเรื่องรองเรียนที่แจงผลการตรวจสอบหรือความคืบหนาของ                
การดําเนินการใหผูรองทราบไดทันภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับเรื่องรองเรียน (กรณีผูรอง          
มีการระบุชื่อ ที่อยู/ที่ติดตอได) 
       1.4 เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงข้ันตอน วิธีการกระบวนการจัดการเรื่อง
รองเรียนของสวนราชการ เชน 

  - ผังข้ันตอน/วิธีการ/กระบวนการและรอบระยะเวลาในการดําเนินการกับเรื่อง
รองเรียนฯ        
                     - คําส่ัง/ประกาศแนวทางในการดําเนินการเรื่องรองเรียนฯ เปนตน 

 1.5 รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนฯ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ดังนี ้

 - สรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการในการตอบสนองตอขอรองเรียนฯ 
 - สรุปจํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียน 
 - สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูก

รองเรียน 
 - สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน 
 - ปญหา อุปสรรคของการตอบสนองขอรองเรียน 
 - ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา เพื่อใหปญหาขอรองเรียนการทุจริต 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีฯ ของรัฐไดรับการจัดการและ
แกไขอยางเปนระบบ 
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เกณฑการใหคะแนน 
   จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม                
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะ               
เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

 
 

 

 

 

1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 1 2 3 และ 4 
พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 5  ดังนี้ 
            1.1 รายงานสรุปผลการดําเนินการฯ มีเนื้อหาประกอบดวย 

      1.1.1 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว 
         1.1.2 ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโดยเสนอผลเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
         1.1.3 ปญหาอุปสรรคของการดําเนินการ 

                  1.1.4 ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางสําหรับนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .2554                
โดยสอดคลองกับผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซึ่งไดแก 
                          - ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับ
สถานการณดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ 
          - ผลการดําเนินการตามแผนฯและตัวชี้วัด รวมทั้งปญหาอุปสรรคของการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ควรปรับปรุงในปตอไป 
          - ผลการวิเคราะหขอรองเรียน ทั้งนี้ เพื่อใหปญหาขอรองเรียนการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีฯ ของรัฐไดรับการจัดการและ
แกไขอยางเปนระบบ 

ระดับคะแนน 5 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
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 1.2 บันทึก/หนังสือเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2553                
ที่ผูบริหารระดับสูง (ผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการขึ้นไปหรือเทียบเทา) ลงนาม
รับทราบหรือใหความเห็นชอบรายงานฯ 
 1.3 หนังสือนําสงรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยังสํานักงาน 
ป.ป.ท. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
 

หมายเหตุ : การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ               
(Self Assessment Report) ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยาง
เอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่สวนราชการเพื่อพรอม
ใหผูประเมินตรวจสอบ 
 

เงื่อนไข : 
1. การดําเนินการในแตละระดับข้ันของความสําเร็จ  จะพิจารณาถึงคุณภาพของ   

การดําเนินการ เพื่อนํามาเปนประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพดวย โดยในแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ตองประกอบดวย การเผยแพร
ประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดย
มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น ใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนรับทราบ 
รวมท้ังการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐท่ีเขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือ
กับภาครัฐในการสอดสองและแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาว 

2. กรณีสวนราชการยังไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) ขอใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 
2555) ตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 
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3. ขอใหสวนราชการจัดสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2553 และจัดสงรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ  ประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ .  2553                
ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ หากไมสามารถจัดสงไดภายใน
กําหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ลง 0.2500 คะแนน  
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น้ําหนัก :   รอยละ 5 

คําอธิบาย :  

• เรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจาก
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการรองเรียนตางๆ             
มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี  

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

• ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 
1. เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงให

ผูรองทราบ 
2. เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงาน

เจาของเรื่องดําเนินการตามขอบเขตเต็มท่ีแลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอน
ของผูรองตามความเหมาะสม และไดแจงใหผูรองทราบ 

3. เรื่องที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัย
ดําเนินการ) และไดชี้แจงทําความเขาใจกับผูรอง 

4. เรื่องที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
และไดแจงใหผูรองทราบหนวยงานที่รับดูแลเรื่องตอ  

5. เรื่องรองเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห เรื่องที่อยู
ในกระบวนการทางศาล เรื่องรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบตาม
ควรแกกรณี 

6. เรื่องเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานได
ดําเนินการอยูแลว 

7. กรณีที่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวล

ตัวช้ีวดัที่  7  ระดับความสาํเร็จในการดาํเนนิการเกี่ยวกับ 

เร่ืองรองเรียนจนไดขอยุติ 
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ขอมูลและเสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหาร 
สูตรการคํานวณ :  

 
จํานวนเรือ่งรองเรียนในอดีตที่ยงัคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ดําเนินการจนไดขอยติุ x 100 

จํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดใหเกณฑการ

ใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
74 77 80 83 86 

 
เงื่อนไข :  

ในกรณีที่สวนราชการไมมีเรื่องรองเรียนรองทุกขที่แสดงไวในระบบการจัดการ
เรื่ องราวรองทุกขของศูนยบริการประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี               
ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดนี้ไปเพิ่มใหกับตัวชี้วัดตางๆดังนี้ 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 2 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ 2 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต รอยละ 1 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 เหตุผล :  
เพื่อใหสวนราชการเรงดําเนินการจัดการเรื่องราวรองทุกขตาง ๆ ของประชาชน 

เพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
                  1. ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากระบบการจัดการเร่ืองราวรองทุกข
ของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
                ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 
                  1. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
                  2. ผูจัดเก็บขอมูล 
 

หมายเหตุ :  การจัดทํารายงานประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                  
(Self Assessment Report) ขอใหสวนราชการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้ง 
เอกสารหลักฐานเฉพาะสวนที่สําคัญตอการคํานวณและพิจารณาผลการดําเนินงานมาดวย                 
สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการ
จัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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ประเด็นการประเมินผล 
 การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
 การบริหารงบประมาณ 
 ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
 การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
 การพัฒนากฎหมาย 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ 
ประเด็นการประเมนิผล: การรักษามาตรฐานระยะเวลา 

การใหบริการ 
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น้ําหนัก :   รอยละ 2 

คําอธิบาย :  

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการท่ีสวนราชการลดได และ
สามารถดําเนินการไดจริง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หมายถึง 

1) กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 
30 ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ 

2) กระบวนงานใหมที่สวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน 
เนื่องจาก 

- มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการของสวนราชการใหม 
- มีการเปล่ียนแปลงบทบาท  ภารกิจหนาที่  ของสวนราชการใหม                
เปนตน 

ทั้งนี้ สวนราชการตองคัดเลือกกระบวนงานหลักท่ีสําคัญ และ /หรือมีผูมา                
รับบริการจํานวนมาก และ/หรือมีผูรองเรียนจํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบตอประชาชนใน
วงกวาง และ/หรือสอดคลองกับงานบริการในตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ในปงบประมาณ  พ .ศ .  2553 เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวนราชการ            
มีกระบวนงานนอยกวา 5 กระบวนงาน)  

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่  8  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

              จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
              จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 

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 x C1) 
2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 
. . 80 85 90 95 100 . . 
i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi 

=1 

คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ 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 น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของ

น้ําหนักของทุกงานบริการ เทากับ 1  
C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบรกิารท่ีไดรับบริการ

ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการท้ังหมด 
 i  หมายถึง ลําดับท่ีของงานบริการ 
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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 

 

เงื่อนไข : 

1. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักท่ีจัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร.  
เสนอเพื่อนําไปประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนัก
ตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงาน                
มีน้ําหนักเทากัน  

2. ใหสวนราชการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงาน    
ที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 

3. ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาหากมีการขอปรับแกไข/
เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน              
ก.พ.ร.ทราบแลว 
 
หมายเหตุ :  

1. ในปงบประมาณ พ .ศ. 2553 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการ
ดําเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 เพื่อใชเปน
ขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล
ผูรับบริการทุกราย ตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด คือ สัปดาหละ 1 วัน เริ่มตน
จากสัปดาหที่ 2 จนถึงสัปดาหที่ 40 ตามปฏิทินของป พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 39 วัน กรณีวันที่
กํ าหนดตรงกับวันหยุดราชการให จั งหวัดจั ด เก็บข อมู ล ในวันทํ าการถัดไป  ทั้ งนี้                
หากมีผูรับบริการตอวันมากกวา 30 ราย ใหเก็บขอมูลเพียง 30 รายตอวัน หรือหากมี
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ผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย หรือหากมีผูรับบริการตอปจํานวนนอย
มากใหเก็บขอมูลผูรับบริการทุกราย หรือตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ เชน 
งานบริการที่ใหบริการเพียงชวงเวลาหนึ่งของป เปนตน 

2. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละ
กระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลด
คะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

3. หากสวนราชการไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตาม
วันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 
คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

4. หากผูประเมินสุมกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียน
หรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บ
ขอมูล ขาดความสมบูรณ หรือขาดความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน 
จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 

ตารางที่ 1  ตัวอยางปฏิทินการจัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน 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
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 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

1. รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1.1  รายชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่สวนราชการเสนอนํามาประเมินเพื่อรักษา

มาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการในปงบประมาณ            
พ.ศ. 2553 ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบลวงหนาโดยระบุมาพรอมกับ
รายละเอียดตัวชี้วัด (ตามแบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลา
มาตรฐานที่สวนราชการคัดเลือกนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
   1.2  แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละ
กระบวนงานหรืองานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรือขอมูลลาสุดที่สามารถจัดเก็บได 
2. รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
   2.1  รายชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการและระยะเวลามาตรฐานที่นํามาประเมิน             
เพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่เสนอ         
เพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตามท่ีไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.) 
    2.2  ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานและจํานวนผูรับบริการท้ังหมดของแตละงานบริการท่ีเกิดข้ึนจริง ตามปฏิทิน              
การจัดเก็บขอมูลตามวันท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบฟอรม 
2 การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน ) 
   2.3  วิธีการที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของ             
แตละงานบริการอยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการ                
เขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลา                
การใหบริการ) 
   2.4  ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนน              
ถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน (แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการ
ดําเนินงาน) 
   2.5  สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการดําเนินการ                
รักษามาตรฐานรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการท่ีได   
รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการท้ังหมดของการใหบริการของ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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ทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของ แตละสาขาแนบเปน
เอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 
หมายเหตุ : 

การจั ด ทํ า ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ                
(Self Assessment Report) ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยาง
เอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/   
หลักฐานท่ีเก่ียวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัดเตรียมไวที่สวนราชการ              
เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

 ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 
1. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
2. ผูจัดเก็บขอมูล 
3. ผูรับบริการ 
4. เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 การสังเกตการณ 
1. กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1.1 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน
และหลังการจัดเก็บทุกครั้งรวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูล
ตางๆจากเจาของขอมูลทุก 1 เดือน 

1.2 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

1.3 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูล               
มีการเปล่ียนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

1.4 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ 
สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   
2. สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
3. การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
4. การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
5.  การสุมจบัเวลาการใหบริการ 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ 
ประเด็นการประเมนิผล: การบริหารงบประมาณ 
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น้ําหนัก : รอยละ 2 

กรณีที่ 3  สวนราชการไมไดรับงบประมาณรายจายลงทุน และเงินโครงการลงทุน
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 วัดผล 1 ตัวช้ีวัด 

 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 9 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ          
รายจายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทนุภายใต           

แผนปฏบัิติการไทยเขมแข็ง 2555 
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คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม               
จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจาย         
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ 
ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล
การเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม   ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม                
ที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไป
รายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปล่ียนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 9 รอยละของการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายภาพรวม 

งบประมาณ
รายจาย??? 
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สูตรการคํานวณ : 

 
        เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 
             วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมทีส่วนราชการไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
92 93 94 95 96 

 
หมายเหตุ :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 94 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของ           
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได                
และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงาน            
วงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

3.  กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณท่ีประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชใน
โครงการอื่นๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตรา             
การเบิกจายดวย 

4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 95 

เหตุผล :   
เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาล

ไดใหความสําคัญกับการใชจายงบประมาณภาครัฐ  เพื่อเรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสู
เศรษฐกิจทุกภาคสวนหนวยงานภาครัฐเปนกลไกที่สําคัญของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ
ผานการใชจ ายงบประมาณ  ชวยกันเร งรัดการใชจ ายงบประมาณเพื่ อ ให เม็ดเงิน                
เขาสูระบบเศรษฐกิจ อันจะชวยสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชน 

 

 

1. ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูล               
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ทั้งท่ีเบิกจายในสวนกลาง               
และสวนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
2. การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
    2.1 กรณีที่สวนราชการมีเงินงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สวนราชการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรเงิน
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวา            
เปนเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หากสวนราชการไมไดนําเงินงบประมาณ             
สวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ตอ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณ                
ที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดง
รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
           - วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมท้ังระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย 
และรายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
           - เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของ สวนราชการท่ีสงใหกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน 
 1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนก 
ตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302) 
           2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ     
         3) เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ          

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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น้ําหนัก : รอยละ 1 

คําอธิบาย :   

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการ
สามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการ
คํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนน           
เปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
ตอหนวยผลผลติ 

ตนทุนตอหนวยผลผลิต???? 
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ระดับคะแนน 1 

จัดทํ าบัญชีตนทุนตอหน วยผลผลิต  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จและรายงานผล
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กํ า ห น ด  โ ด ย เ ส น อ ใ ห สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ 
กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยทุกกิจกรรมยอยและผลผลิตยอย 
ดังนี้ 
    - รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรม  ผลผลิต กิจกรรมยอย และผลผลิตยอย
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  
    - ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณ  ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที ่
ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
    - การกําหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายของแตละกิจกรรมยอยเขาสูผลผลิตยอย 
    - สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 
    - ในการจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตองใชขอมูลทางบัญชีตั้งแต 
1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552   

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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ระดับคะแนน 2 

เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตระหว างป งบประมาณ  พ .ศ .  2551 
แล ะป ง บปร ะม าณ  พ .ศ .  2 5 5 2  ว า มี ก า ร
เ ป ล่ี ย น แป ล ง เ พิ่ ม ข้ึ น ห รื อ ล ด ล ง อ ย า ง ไ ร 
พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ และเสนอให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 

1. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 พรอมทั้งรายละเอียด
การวิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จ ดังนี้ 
    1.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
ผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกลาว ประกอบดวย 
       - สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการ  คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในตนทุนผลผลิตภาพรวม พรอมทั้ง
เปรียบเทียบและวิเคราะหตนทุนผลผลิตกิจกรรมตามหนวยงาน (หนวยงานหลักและหนวยงาน
สนับสนุน) 
         - สาเหตุของการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในตนทุนผลผลิตภาพรวม และการเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดข้ึนในตนทุนผลผลิต กิจกรรมตามหนวยงาน (หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 
    1.2 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจาก
วันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
    1.3 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 
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ระดับคะแนน 3 

สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรม
ยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ GFMIS และสงมอบให
หนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

1. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 และ 2 
พรอมท้ัง เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนย
ตนทุนในระบบ GFMIS สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2. สําเนาหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานภายในสวนราชการตรวจสอบรายละเอียดความ
ถูกตองของคาใชจาย 
3. หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากผูรับผิดชอบศูนยตนทุนของแตละสวนงานภายใน
สวนราชการเกี่ยวกับความถูกตองของศูนยตนทุนและกิจกรรมยอย 
4. สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2553 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ระดับคะแนน 4 

จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 โดยพิจารณาจากผลการคํานวณตนทุน 
ที่เกิดข้ึน ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวยขององคกร พรอม
ทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหชัดเจน และแผนฯ 
ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง
ของสวนราชการ 

1. เอกสาร /หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 2 และ 3 
พรอมทั้งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
   - รายงานผลการวิเคราะหรายละเอียดของตนทุนคงที่ หรือตนทุนผันแปรที่มีผลทําใหตนทุน
ตอหนวยลดลงหรือทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน 
   - แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดเปาหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อยางชัดเจน (สามารถวัดผลได) 
  - ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอแผนฯ ดังกลาว 
2. สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบญัชีกลางภายในวันที่ 31 มนีาคม 2553 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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ระดับคะแนน 5 

•  ดํา เนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลว
เสร็จครบถวน 
• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จ
ตามแผน เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการ ดํ า เนิ น ง าน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการ 

1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 2 3 และ 4 
พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
   1.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยมีเนื้อหาที่ระบุ 

- ผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

- ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน/อุปสรรคตอการดําเนินงาน 
- แนวทางหรือขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป 

วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ อางอิงจากวันที่ 
ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
2. สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
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เงื่อนไข :   
1. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ถึงสํานัก

งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 
2. ให ส วนราชการส งผลการ ดํ า เนิ น งาน ในระดั บคะแนนที่  3 และ  5                

ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
3. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลาง

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 
เหตุผล :  

เพื่อใหมีขอมูลทางการเงินที่นําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานนําไปสู   
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และมีฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ 
ประเดน็การประเมินผล:ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
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น้ําหนัก : รอยละ 1    

คําอธิบาย : 

••  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ          
สวนราชการ จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการ                
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh)                
ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน 
เชน  เวลาที่ ใหบริการ  จํ านวนบุคลากร  พื้นที่ ของอาคารที่ การใหบริการ  เปนตน                
และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงาน
มาตรฐานที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของ
หนวยงาน โดยใชขอมูลตามท่ีรายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

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

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 
 

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวดัที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

มาตรการประหยัด
พลังงาน  
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เกณฑการใหคะแนน :  
••  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจากคะแนน

เฉล่ียของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและ
ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน                
(1 คะแนน) 
   - ใชขอมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัด   
พลังงานดานไฟฟาและดานน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงานที่สวนราชการ
บันทึก ใน www.e-report.energy.go.th ออกแบบไว 
 

การติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางาน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

ไมมีการรายงานผลการติดตามการดําเนินการ  
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใชพลังงาน 

0.0 คะแนน 0.0 คะแนน 

มีการรายงานผลการติดตามการดํา เนินการ  
ตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและ  
ดานน้ํ ามัน เชื้ อ เพลิงของคณะทํางานลดการ  
ใชพลังงาน 

0.5 คะแนน 0.5 คะแนน 

 
 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ระดับคะแนน 1 
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1. ขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามันครบถวน และขอมูลท่ีใชสําหรับประเมิน             
คาดัชนีการใชพลังงานครบถวน แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลในฐานขอมูล                
การประหยัดไฟฟา/น้ํามัน และสวนที่ 2 ขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงาน 
 สวนที่ 1 ขอมูลใน ฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามัน(0.5 คะแนน) 

   ใชข อมูลการใช ไฟฟ า /น้ํ ามันของหนวยงานในป งบประมาณ  พ .ศ .  2553                
ที่ ห น ว ย ง านภ าย ใ นส ว น ร า ชก า ร ไ ด ร า ย ง านผลผ า น  www.e-report.energy.go.th                
ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

 
 
 
 

      สวนที่ 2 ขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงาน (0.5 คะแนน) 
                  ขอมูลสําหรับประเมินดัชนีการใชพลังงาน ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอื่นๆ                 
ที่เปนคาตัวแปรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th 

 
ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.5 คะแนน 

 
 

 

•  มีคาดัชนกีารใชไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง-0.200 ถึง -0.333 
 

 
 
 

•  มีคาดัชนกีารใชไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง-0.091 ถึง -0.199 

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานนํ้ามัน 
ไมครบรอยละ 100  0.0 คะแนน  0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.25 คะแนน 0.25 คะแนน 

ระดับคะแนน 2 

ระดับคะแนน 3 

ระดับคะแนน 4 
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•  มีคาดัชนกีารใชไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง0 ถึง -0.090 
 

เอกสาร หลักฐาน ระดับคะแนน 3-5 
ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรายงานผล                

ผาน  www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับคะแนน 3 ถึง 5 
(หนวยงานทีจ่ะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานในข้ันที่ 2 ตองไดรับคะแนนเต็ม) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 5 
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เงื่อนไข : 
1.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ             

ส วน ร าชกา รสํ า นั ก ง าน  ก .พ .ร . จ ะ ใช ข อ มู ลที่ ส ว น ร าชกา ร ได ร า ย ง านผลผ า น               
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

2.  สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผล           
คาคะแนนดัชนีการใชพลังงาน ในข้ันตอนที่ 3-5 

3.  หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มี
ปริมาณการใชพลังงานจริงเปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานข้ึนไป จะไมได
คะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซึ่งจากขอมูลของป 2551 จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณ
รอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 

4.  การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัด
พลังงาน: 

 สวนราชการ หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรม
ที่จัดตั้ ง ข้ึนตามกฎกระทรวง  และรวมถึงสวนราชการที่ตั้ ง ข้ึนเปนหนวยงานภายใน           
กรมน้ันที่ไมปรากฏในกฎกระทรวง สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลาง          
ในสังกัดกรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการ
ดําเนินงานและการประเมินผลของสวนราชการนั้น ๆ ใหพิจารณาจากสถานที่ตั้งของ           
สวนราชการวา ตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดท่ีตั้งอยูนั้น 

  สวนราชการที่มีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ               
มารวมในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนน                   
สวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของคะแนนท่ีไดรับ โดยสวนราชการนั้น จะตองมีหนวยงาน                
ที่ รายงานขอมูลผ าน  www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเปน จํานวน                 
ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานทั้งหมด 

เหตุผล :  

พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน              
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมาก
พอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญที่ปจจุบัน            
มีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการ                
ใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
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ในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบท่ีดีใหกับประชาชน สํานักงาน 
ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใช
พลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวชี้วัด  
 

หมายเหตุ :   
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ขอให             

สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร /หลักฐานประกอบ                
ของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  
ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพิ่มเติม 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ 
ประเด็นการประเมินผล:การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
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น้ําหนัก :   รอยละ  2 

คําอธิบาย :  

••  การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล             
ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น  เพื่อสรางความมั่นใจอยาง                
สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน             
การป อ งกั นหรื อลดความผิ ดพลาด  ความ เสี ยหาย  การรั่ ว ไหล  การ ส้ิน เป ลือ ง                
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

••  ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถ
ของหนวยงานในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน                
ที่ไดกําหนดเปนแนวทางไว 
 
สวนที่ 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอย ที่จัดสงรายงานการควบคุมภายใน X 100  

 จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอยทัง้หมดของสวนราชการ  

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการ

ใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
60 70 80 90 100 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
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สวนที่ 2 : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาวาสวนราชการทุกระดับได
มีระบบการควบคุมภายในที่ เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ                
ตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด  
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6)) ดังนี้  
 
 
 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 : 

หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายใน           
ตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามการควบคุมภายใน 
 - คําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบ หรือหนังสือมอบหมายผูรับผิดชอบ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : 
มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ            
พ.ศ. 2552 
 - หนวยรับตรวจมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผน                
การปรับปรุงการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เชน มีคณะทํางานในการ   
ติดตามแผนการปรับปรุง มีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นําเสนอตอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อสั่ งการ โดยใหหนวยรับตรวจสงรายงานผลการดําเนินงาน                
ตามแผนการปรับปรุงดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 ทั้งนี้ ใหจัดสงไปที่สํานักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผนบันทึกขอมูล 
(CD) จํานวน 2 ชุด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

ระดับคะแนน 1 

ระดับคะแนน 2 
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ขั้นตอนที่ 3 : 
มีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ครบท้ัง 5 
องคประกอบแบบ ปอ. 2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย               
(แบบ ปย. 1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 - รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ              
(แบบ ปอ. 2) 
 - รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย                 
(แบบ ปย. 1) 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 : 
หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํารายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมิน
กระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 2)                
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีรายงานผลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
 - รายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบ ปอ. 3) 
 - รายงานการประเมินผลการปรับปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปย. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 3 

ระดับคะแนน 4 
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ขั้นตอนที่ 5 : 
พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปงบประมาณ พ .ศ . 2553                
ทั้งนี้ การประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผลจากผูตรวจสอบ                 
ภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล                
และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํ ากระทรวง  ภายในเก า สิบวัน                
นับจากวันส้ินปงบประมาณ  (30 ธันวาคม 2553) 
 - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1)  

- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปส.)  
          ทั้งนี้ แบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวงภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ                      
(30 ธันวาคม 2553) ทั้งนี้ใหหนวยรับตรวจจัดสงไปท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ในรูปของ                
แผนบันทึ กข อ มูล  ( CD)  จํ านวน  2 ชุด  และให ร ายงาน เฉพาะ  แบบ  ปอ . 1                    
ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพียงฉบับเดียวเทานั้น  
 

เหตุผล :  
1. เพื่อเปนเคร่ืองมือท่ีผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล                 

วาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
2. เพื่อเปนขอมูลที่ชวยสนับสนุนและเปนประโยชนอยางมากแกผูบริหารของ   

หนวยราชการในการบริหารงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง             
การดําเนินงานภายในหนวยงานใหดีย่ิงขึ้น 

3. เพื่อใหผูบริหารของหนวยราชการใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน 
 
 
 

ระดับคะแนน 5 
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น้ําหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย :   

• การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการให
คําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุง                
การปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้นการตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุ            
ถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล                
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

• ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถ
ของหนวยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
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 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็น
รายละเอียด ดังนี้ 
   - มีการระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมินความเสี่ยง (0.25 
คะแนน) 
   - มีการแสดงรายละเอียดใหเห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยง (0.25 คะแนน) 
   - มีการจัดลําดับความเส่ียงและผลสรุปที่ไดใชในการวางแผนการตรวจสอบ (0.50 คะแนน) 

 

เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการประเมิน 

 

1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการไดจัดทํากระดาษทํา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 
   - มีการระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 
  - มีการแสดงรายละเอียดใหเห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยง 
  - มีการจัดลําดับความเส่ียงและผลสรุปที่ไดใชในการวางแผนการตรวจสอบ 
2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
3. สําเนาแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลว 
 
 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 1 

ขั้นตอนที ่1 (1.00 คะแนน) 
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 จัด ทําแผนการปฏิบัติ งาน  (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจํ าป 
โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 
    - วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน 
    - ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
    - การจัดสรรทรัพยากร 
    - แนวทางการปฏิบัติงาน 
โดยเรื่องที่จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไวใหจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้  
    1. การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (อยางนอย 1 เรื่อง) 
(0.70 คะแนน) 
    2. การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เรื่อง) (1.30 คะแนน) 

 

เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการประเมิน 

 

1. เอกสาร /หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ ระดับคะแนน 1 พรอม  
ทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงวา หนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการไดจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปโดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

- วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 

     - แนวทางการปฏิบัติงาน 
2. แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไว โดยใหมี 
     - แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับ (อยางนอย 1 เรื่อง) 
     - แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย 1 เรื่อง)
 

ระดับคะแนน 2 และ 3 

ขั้นตอนที ่2 (2.00 คะแนน) 
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 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบประจําป 
   1. มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับครบถวนตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป (0.20 คะแนน) 
   2. มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานครบถวนตามที่
กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป (0.40 คะแนน) 
   3. เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือส่ังการใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่มีในรายงาน ฯ (0.40 คะแนน) 

 

เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการประเมิน 

 

1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 2 และ 3 พรอมทั้ง
เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการมีการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบครบถวนทุกเรื่องตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการ โดยเนื้อหาสาระของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 
    - วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
    - ขอบเขตของการตรวจสอบ 
    - สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็นและหรือขอเสนอแนะ 
        รวมท้ังมีการเสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือสั่งการ  
ตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานผลการตรวจสอบ 
2. รายงานผลการตรวจสอบทุกเรื่องที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการ 
3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือส่ังการของหัวหนา  
สวนราชการตามรายงานผลการตรวจสอบ 
 

ระดับคะแนน 4 

ขั้นตอนที ่3 (1.00 คะแนน) 
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1. มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผล
การตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 
2. มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผล
การตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 
3. มีการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแก
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงานในรายงานผลการตรวจสอบ (0.40 คะแนน) 
 

 

เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการประเมิน 

 

1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ  ระดับคะแนน 1 2 3 และ 4  
พรอมทั้ ง เอกสาร /หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ  
ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน โดยผลของการ
ตรวจสอบไดแสดงการวิเคราะหและประเมินผลวาการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน  
ในเรื่องที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  
ของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ หรือไม อยางไร รวมทั้งมีขอเสนอแนะ  
ในการปรับปรุงหรือแกไขการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ
หนวยงานหรือไม อยางไร 
    - รายงานผลการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เรื่อง)  
ที่มีเนื้อหาการตรวจสอบที่วิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน รวมทั้ง
มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแกไขการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแกผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 
 

ระดับคะแนน 5 

ขั้นตอนที ่4 (1.00 คะแนน) 
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การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 4 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน คะแนนเตม็ 

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

รวม 5.00 คะแนน 
 

  

เหตุผล :  
เพื่ อ ใหผู ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติ งานอยางมีประ สิทธิภาพและ             

ประสิทธิผลเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

เพื่อใหสวนราชการมีขอมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุ เปาหมายและวัตถุประสงคที่กํ าหนด               
ในยุทธศาสตรของสวนราชการ อีกทั้งเปนการปองกันการทุจริตไดอีกทางหนึ่ง 

เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ 
ประเด็นการประเมนิผล:การพัฒนากฎหมาย 
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น้ําหนัก : รอยละ 0 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวดัที่ 14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไมมีการดําเนินการตัวชี้วัดฯ น้ี 
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ประเด็นการประเมินผล 
 การบริหารจัดการองคการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 124 

 
 
 
 
 

น้ําหนัก :   รอยละ 20   

คําอธิบาย :  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้ วัด                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผานมาสวนราชการไดยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ   
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) จํานวน 2 
หมวด ซึ่งหนวยงานดานนโยบายไดดําเนินการในหมวด  2  (หมวดบังคับ)  และหมวดสมัครใจ
อีกหนึ่งหมวด สําหรับหนวยงานดานบริการไดดําเนินการในหมวด 3 (หมวดบังคับ)                
และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวดเชนกัน 

• สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงมุงเนนเพื่อผลักดัน
ใหสวนราชการปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง  โดยวัดความสําเร็จของการดําเนินการตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานตอไป  

• สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ. 2553  สวนใหญ
ใกลเคียงกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีความแตกตางเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดผลลัพธของหมวดที่ ดําเนินการ  สวนราชการจะเลือกตัวชี้วัด                  
ที่สํานักงาน  ก.พ.ร. กําหนดใหแทนการที่สวนราชการเลือกตัวชี้วัดเอง เนื่องจาก เพื่อใหเกิดความ
เปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของหมวดนั้น ๆ                  
ไดอยางแทจริง รวมท้ังสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                
ในภาพรวมไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะกําหนด
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมไดเอง เพื่อความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มี ลักษณะเฉพาะ                
และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 

2)  ใหความสําคัญกับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเปนการ
ผลักดันใหดําเนินการผานเกณฑฯ ไดอยางครบถวน โดยกําหนดน้ําหนักเพื่อการ “ซอม”                
ซึ่ งหมายถึง  คาน้ํ าหนักคะแนนนี้ จะใชตรวจประเมินในหมวดที่ ดํ า เนินการไปแลว                
หากสวนราชการใดไมผานเกณฑฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะตองดําเนินการใหผานเกณฑฯ 
ดังกลาว สําหรับสวนราชการที่ผานเกณฑฯอยางครบถวนแลวจะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย 

ตัวช้ีวัดที่   15   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
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• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อให     
องคการไดปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ 
ย่ังยืน ดังนั้น แมในหมวดที่สวนราชการไดดําเนินการผานเกณฑฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ไปแลวก็ตาม สวนราชการควรใหความสําคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหารจัดการท่ีดี
ดังกลาวใหตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการในข้ัน 
Successful Level  ที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน             
2 แนวทางแยกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางที่ 1 เปนการดําเนินการตามตัวชี้วัด              
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการ
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการดําเนินการตาม
เอกสารคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตามแนวทางที่ 2 การสมัครขอรับ            
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ ทั้งนี้ การดําเนินการ              
ตามแนวทางที่ 2 นี้จะอยูนอกเหนือจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะมีหลักเกณฑและ
กลไกที่แตกตางจากแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเผยแพร
แนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง 
ความสําเร็จที่สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการ
ประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง                
(Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคการและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการ           
สูระดับมาตรฐานเทียบเทาสากล 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือ           
ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ  

• ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 
น้ําหนัก รอยละ 20 แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด นํ้าหนัก  
(รอยละ) 

15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

12 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

4 

15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4 

รวม 20 
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น้ําหนัก : รอยละ 12 

คําอธิบาย : 

• การดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
จํานวน 2 หมวด ซึ่งแตละหมวดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

นํ้าหนัก (รอยละ)                                         
                                  ตัวชี้วัด            หมวดบังคับ หมวดสมัครใจ 
15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการใน
หมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

4 4 

15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
บรรลุ เป าหมายความสํ า เ ร็จของผลลัพธ ในการ
ดําเนินการพัฒนาองคการ 
(วั ดผลลัพธ ของการ พัฒนาองค ก าร ในหมวดที่
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

1 1 

15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการ
ไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

1 1 

รวม 12 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 15.1   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ        
ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
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(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
น้ําหนัก   รอยละ 8 (น้ําหนักหมวดรอยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 

• สวนราชการจะดําเนินการเพื่อใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานจํานวน 2 หมวด (แผน) ซึ่งสวนราชการจะใชแผนพัฒนาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดจัดทําข้ึนเปนเคร่ืองมือในการกํากับติดตามเพื่อใหผานเกณฑฯ 
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดหมวดที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวดังนี้ 

 หมวดภาคบงัคับ    :    หนวยงานดานนโยบาย  หมวด 1 หรือ หมวด 4 
                                  หนวยงานดานบริการ  หมวด 1 หรือ หมวด 6   

 หมวดภาคสมัครใจ  :   หมวดใดก็ไดที่ยังไมไดดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

เกณฑการใหคะแนน : 
วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้    
เกณฑการใหคะแนน 

การประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
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ทั้งนี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวจะมี
รายละเอียดในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดยอย 15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคณุภาพ       
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
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1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
     เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูล   
ที่แจงมาจริง เชน  
     - คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน 

 - แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  
 - รายงานการประชุม 
 - บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 - ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว) 

     - เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 

 - ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
     - ผูจัดเก็บขอมูล 
3. การสังเกตการณ 
    3.1 การจัดเก็บขอมลูผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด 
        - ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน               
และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูล
ตางๆ จากเจาของขอมูล 
        - ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน     
เจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
        - ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ
เปล่ียนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
        - ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ 
สวนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
     3.2 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
     3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
   .3.4 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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(วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
น้ําหนัก   รอยละ 2 (น้ําหนักหมวดรอยละ 1 จํานวน 2 หมวด) 

• สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธในแตละหมวดซึ่งเปนตัวชี้วัด
แนะนําโดยใหสวนราชการเลือกตัวชี้วัดดังกลาวจํานวน 2 ตัวชี้วัดเพื่อวัดผลลัพธของ                
การดําเนินการ (โดยกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัดละ 0.5) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐาน           
ในการวัดความสําเร็จและสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของหมวดนั้น ๆ ไดอยางแทจริง 
รวมทั้งสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมไดอยาง
ชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมไดเอง 
เพื่อความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 
รายละเอียดตัวชี้วัดผลลัพธดังกลาวอยูในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ               
การบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• กรณีที่สวนราชการตองการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธตามแผนพัฒนาองคการ           
ในแตละหมวดเพิ่มเติม สวนราชการสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธในแตละหมวดเพิ่มเติมได 
จํานวนไมเกิน 2 ตัวชี้วัด (น้ําหนักรวมกันไมเกิน 0.2) และกําหนดใหเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ
แนะนําอีกจํานวน 2 ตัวชี้วัด (โดยกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัดละ 0.4) รวมท้ังสิ้นไมเกิน 4 ตัวชี้วัด 
และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดเทากับ 1 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผลลัพธที่สวนราชการกําหนด
เพิ่ม เติม  ตองเปนตัวชี้ วัด เชิ งปริมาณที่ สามารถวัดแนวโนมผลการดําเนินการได                
และเปนตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลลัพธการดําเนินการของหมวดนั้น ๆ (ไมใชวัดผลผลิตหรือ
กิจกรรม) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

         Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 

ตัวช้ีวัดยอย 15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย  
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ 

ในการดาํเนินการพัฒนาองคการ 
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โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตวัชีว้ัดเทากับ 1   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตวัชีว้ัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1 ตอ  1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ                

การใหคะแนน 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 

 
 
 
 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผล             

ตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
- รายงานการประชุม 

     - บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
     - ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว) 

- เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
1.2 การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 
2.1 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
2.2 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ 
    3.1 การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

     - ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน              
และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูล
ตางๆ จากเจาของขอมูล 

     - ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน 
เจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 - ความทันสมัย เชน ความถี่ ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูล                  
มีการเปล่ียนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

 - ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ        
สวนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

3.2 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

   3.4 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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น้ําหนัก   รอยละ 2 (น้ําหนักรอยละ 1 ตอ 1 หมวด จํานวน 2 หมวด) 

• การดําเนินการในตัวชี้วัดยอยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหสวนราชการ
ดําเนินการเพื่อผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานอยางครบถวน            
ซึ่งแนวทางดําเนินการในตัวชี้วัดยอยนี้จะมี 2 แนวทาง  คือ 

1. สวนราชการที่ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน         
ในหมวดที่ ดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2552 แลว จะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย               
โดยจะใชผลการตรวจประเมินปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

2. สวนราชการที่ไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ในหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จะตองดําเนินการใหผานเกณฑฯ  

ทั้งนี้  สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงผลยืนยันใหสวนราชการทราบในประเด็น             
ที่สวนราชการไมผานเกณฑฯ  ภายหลังการตรวจประเมินรอบ 12 เดือนตอไป 
 
เกณฑการใหคะแนน 

วัดความสําเร็จของการดําเนินการในประเด็นที่ไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ  โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี ้   

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ในหมวดที่สวนราชการ
ดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 
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ตัวช้ีวัดที่  15.1.3  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่สวนราชการ
ดําเนินการไมผานเกณฑฯในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตาม

ขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
- คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  
- แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ  
- รายงานการประชุม 

   - บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
   - ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว) 

       - เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 
    2.1 ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
   2.2 ผูจัดเก็บขอมูล 
3. การสังเกตการณ 
    3.1 การจัดเก็บขอมลูผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด 

     - ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน              
และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูล
ตางๆ จากเจาของขอมูล 

    - ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

      - ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ
เปล่ียนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
          - ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ                
สวนราชการภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

3.2 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
3.4 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุ เปาหมาย   
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของ
ผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการพัฒนา
องคการ 2 หมวด (ตัวชี้วัดที่ 15.1.2) 
      สําหรับตัวชี้วัดหมวด 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนการสะทอนผลลัพธ
ของการปรับปรุงองคการในหมวดท่ีไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให                
สวนราชการใหความสําคัญกับการดําเนินการที่ครอบคลุมทุกหมวด  
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

               (Wi)                  W1+ W2 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตวัชีว้ัดเทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชีว้ดั 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตวัชีว้ัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 

ตัวช้ีวัดที่ 15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้าํหนัก
ในการบรรลุเปาหมายความสาํเร็จของผลลัพธการดําเนนิการ

ของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 

3 (Wi x SMi) = 3 

4 (Wi x SMi) = 4 

5 (Wi x SMi) = 5 

 

 
 

 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตาม

ขอมูลที่แจงมาจริง เชน  
  - รายงานการประชุม 

          - บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
          - ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว) 

     - เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
    1.2 การคิดคะแนนของแตละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยาม                  
ของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ 
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ 
    2.1 ผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด และคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
   2.2 ผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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3. การสังเกตการณ 
   3.1 การจดัเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตวัชี้วัด 

    - ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน                 
และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูล
ตางๆ จากเจาของขอมูล 

 - ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน  
เจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 - ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ
เปล่ียนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ 
สวนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

3.2 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
3.4 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
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น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

• การจัด ทําแผนพัฒนาองคการ  ประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ .  2554 นั้น                
ใหสวนราชการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในหมวดที่          
ยังไมไดดําเนินการตามตัวชี้วัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปท่ีแผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว 
สวนราชการควรพัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพื่อใหเกิด
ผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
              การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบงเปนตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

15.3.1 ความครบถวนของการ จัดทํ ารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรด วยตนเองหมวด  1-7  
ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร จัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

1 3 4 5 6 7 

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4  

ตัวช้ีวัดที่ 15.3  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ       
การจัดทาํแผนพฒันาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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หมายเหตุ : * เปนการจัดทําแผนพัฒนาองคการรายหมวด โดยใชแนวทางการจัดทําของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้ง ใหสวนราชการคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธหรือกําหนด                 
ตัวชี้วัดไดเอง รายละเอียดเง่ือนไขปรากฏในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ        
บริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
                 * กรณีที่สวนราชการใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติมมาดวย 
 
 
 
 

1. ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
    1.1 พิจารณาจากความครบถวนของการประเมินองคกรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งหมายถึง ความครบถวนของเนื้อหาและรูปแบบของรายงาน          
การประเมินองคกรฯ ของสวนราชการตามรายละเอียดที่กําหนดไวในคูมือ  

    - ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 
    - ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7           

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
        - ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ  2554 จํานวน 2 แผน 
(กรณีสวนราชการที่ ยังไมผ านเกณฑฯ  ในปงบประมาณ  2553 จะตองจัดทําแผนฯ                
เพิ่มเติมมาดวย ) 
 
 
 
 
 
            

           
           
           
           
           
           

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
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ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลและรายงานผลการปฏิบัติการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ Scorecard Cockpit Enterprise 

ตัวชี้วัด สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บและรายงานผล 

3.1.1.1 รอยละของความสําเร็จ  

ในการตรวจสอบความถูกตองของ

ร า งพระราชบัญญัติ กับมติของ

รัฐสภา 

สนธ. นายสิงห  สัมมาชีพ นายมนัส  ฟองจันทร 

3 . 1 . 1 . 2  ร อ ยล ะ ขอ ง จํ า น วน

พระราชบัญญัติ ที่ตรวจสอบแลว

เสร็จภายใน 20 วันหลังไดรับมติ

ของรัฐสภา 

สนธ. นายสิงห  สัมมาชีพ นายมนัส  ฟองจันทร 

3.1.2.1 เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี  

เพื่อทราบภายใน 2 สัปดาห 

กปค. 

สวค. 

สนธ. 

สพต. 

สอค. 

นางจุฑารัตน  วรรณโอทอง 

นางนวลสวาท  โฆศิรินนท 

นางสุชาดา  แจมผล 

นางณัฐญา  พัฒนะพันธ 

นายชัยพร  พงษจินดากร 

 

นางสาวมาลีรัตน  เกตุสุริโย 

นางนิสา  ทอแสงทอง 

นายศภุกานต  ไชยวงศ 

นางวันดี  อิ่มนอย 

นางสมศรี  สวนแกว 
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ตัวชี้วัด สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บและรายงานผล 

3.1.2.2 เรื่องซับซอนปานกลาง 

ภายใน 4 สัปดาห 

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 นําเสนอเขา ครม.ไดรอยละ 90 

ระดับ 2 นําเสนอเขา ครม.ไดรอยละ 95 

ระดับ 3 นําเสนอเขา ครม.ไดรอยละ 100 

ระดับ 4 มีมติหรือ นรม. /รอง นรม.  

มีคําสั่งตามความเห็นเชิงวิเคราะห

ของ สลค .รอยละ X1+10 ของ

เรื่องที่มีความเห็นเชิงวิเคราะห 

ระดับ 5 มีมติหรือ นรม. /รอง นรม.  

มีคําสั่งตามความเห็นเชิงวิเคราะห

ของ สลค.รอยละ X1+20 ของ

เรื่องที่มีความเห็นเชิงวิเคราะห 

กปค. 

สวค. 

สนธ. 

สพต. 

สอค. 

นางจุฑารัตน  วรรณโอทอง 

นางนวลสวาท  โฆศิรินนท 

นางสุชาดา  แจมผล 

นางณัฐญา  พัฒนะพันธ 

นายชัยพร  พงษจินดากร 

 

นางสาวมาลีรัตน  เกตุสุริโย 

นางนิสา  ทอแสงทอง 

นายศภุกานต  ไชยวงศ 

นางวันดี  อิ่มนอย 

นางสมศรี  สวนแกว 

3.1.2.3 เรื่องซับซอนมาก ภายใน 

8 สัปดาห 

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 นําเสนอเขา ครม.ไดรอยละ 90 

ระดับ 2 นําเสนอเขา ครม.ไดรอยละ 95 

ระดับ 3 นําเสนอเขา ครม.ไดรอยละ 100 

กปค. 

สวค. 

สนธ. 

สพต. 

สอค. 

นางจุฑารัตน  วรรณโอทอง 

นางนวลสวาท  โฆศิรินนท 

นางสุชาดา  แจมผล 

นางณัฐญา  พัฒนะพันธ 

นายชัยพร  พงษจินดากร 

 

นางสาวมาลีรัตน  เกตุสุริโย 

นางนิสา  ทอแสงทอง 

นายศภุกานต  ไชยวงศ 

นางวันดี  อิ่มนอย 

นางสมศรี  สวนแกว 
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ตัวชี้วัด สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บและรายงานผล 

ระดับ 4 มีมติหรือ นรม. /รอง นรม.  

มีคําสั่งตามความเห็นเชิงวิเคราะห

ของ สลค.รอยละ X2+10 ของ

เรื่องที่มีความเห็นเชิงวิเคราะห 

ระดับ 5 มีมติหรือ นรม. /รอง นรม.  

มีคําสั่งตามความเห็นเชิงวิเคราะห

ของ สลค.รอยละ X2+20 ของ

เรื่องที่มีความเห็นเชิงวิเคราะห 

   

3.1.3 ระดับคะแนนคุณภาพของ
ขอ มูลประกอบการวินิ จ ฉัยของ
คณะรัฐมนตรี 
ประเด็นประเมิน ดังนี้  

1. ความครบถวนของขอมูล  

ดานกฎหมาย มติ ครม. และ

ขอมูลอื่นๆ ที่ เ กี่ ยวของ

ประกอบการวินิจฉัย 

2. คุณภาพเนื้อหาการวิเคราะห

รายละเอียดในเชิงเปรียบเทียบ

หรือเทียบเคียงจากแหลงขอมูล

ดานอื่นๆ  และ/หรือขอมูลในอดีต 

สปค. นางสาววันนภศิ  จารุสมบตั ิ

 

นางสาวลักขณา  กําเหนดิพันธุ 
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ตัวชี้วัด สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บและรายงานผล 

3. คุณภาพของขอมูลมีความ

ถูกตองสูง (validity) และมี

ความทันสมัย (Update) 

เพียงพอในการวินิจฉัย 

4. คุณภาพความเห็นเชิงวิเคราะห  

ของ สลค. 

    5.   นวัตกรรมหรือกระบวนการใหม   

        ในการตอบสนองตองาน          

        การประชุมคณะรัฐมนตรี 

   

3.1.4.1 ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ

ที่ตองเรียกคืน 

เกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ 1 สํารวจปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะจากหนวยงานที่ทดลอง

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทํา

ฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณที่ตอง 

เ รียกคืนตามหลักเกณฑ ที่ สลค . 

กําหนด 
 

สอค. นายธวพงศ  ออนนุช นางสาวอมรภทัร  พงษพันธุ 
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ตัวชี้วัด สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บและรายงานผล 

ระดับ 2 จัดทําเอกสารคูมือการใช

โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร

เครื่องราชอิสริยาภรณที่ตองเรียก

คืนและแจงเวียนหนวยงานเพื่อ

จัดทําฐานขอมูลตามตามโปรแกรม

คอมพิวเตอรเครื่องราชอิสริยาภรณ

ที่ตองเรียกคืน  

ระดับ 3 มีสวนราชการที่ไดจัดทํา

ฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณที่

ตองเรียกคืนตามแนวทางปฏิบัติที่ 

สลค. กําหนด จํานวน 40 สวนราชการ

ที่อยูในกํากับของฝายบริหาร  

ระดับ 4 มีสวนราชการที่ไดจัดทํา

ฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณที่

ตองเรียกคืนตามแนวทางปฏิบัติที่ 

สลค. กําหนด จํานวน 45 ของสวนราชการ

ที่อยูในกํากับของฝายบริหาร  

ระดับ 5 มีสวนราชการที่ไดจัดทํา
ฐานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณที่
ตองเรียกคืนตามแนวทางปฏิบัติที่  
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ตัวชี้วัด สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บและรายงานผล 

สลค. กําหนด จํานวน 50 สวนราชการ

ที่อยูในกํากับของฝายบริหาร 

   

3 . 1 . 4 . 2  ร อ ย ล ะ ขอ ง จํ า น ว น

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย  

ที่สามารถดําเนินการใหสงคืนได 

(สําหรับกรณีปกติ) 

สอค. นายธวพงศ  ออนนุช นางเบญจมาศ  พูลพนัง 

3 . 1 . 4 . 3  ร อ ย ล ะ ขอ ง จํ า น ว น

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย  

ที่สามารถเรียกคืนไดเทียบกับจํานวนที่

สวนราชการเสนอใหดําเนินการและ

ไ ด รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ บ ร ม  

ราชานุญาตใหเรียกคืนแลว 

สอค. นายธวพงศ  ออนนุช นางสาวนิตยา  อภิชัยกิจดํารง 

3.1.5 รอยละของเรื่องที่นําความ

กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรด

เกลาฯ แตงตั้งและพนจากตําแหนง

ที่สามารถแจงหนวยงานเจาของเรื่อง

และลงราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 

วันทําการ   

สอค. นายชัยพร  พงษจินดากร นายชัยเปลว  พงษอารี 

3.1.6 ระดับความพึงพอใจของผูใช

ระบบ CABNET (เฉพาะหนวยงานนํารอง) 

สบส. นางสมสมร มังคลพันธุ 

นางสาววันนภศิ  จารุสมบตั ิ

นายประวิทย  อมรฤทธิ์ 

นางสาวจติตา  กิตติเสถียรนนท 
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ตัวชี้วัด สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บและรายงานผล 

3.1.7 ระดับความสําเร็จของผลักดัน

สวนราชการในการแกไขหรือยกเลิก

กฎหมาย/อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการ

อนุมัติ อนุญาต ของ สวนราชการ 

สนธ. นายรังสิต  มาศรีจันทร นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 

3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จ

ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 

(ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ) 

  3.2.1 จํานวนราชกิจจานุเบกษาที่

เผยแพรในปงบประมาณ  พ .ศ . 

2553 

 

 

 

 

สนธ. 

 

 

 

 

นางบญุณิกา  วงศวานิช 

 

 

 

 

นายพงศเทพ  พวงเสมา 

  3.2.2 รอยละของจํานวนเรื่องการ

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ปร ะ จํ า ป ที่ ไ ด รั บ ก า ร พิ จ า รณา

ดําเนินการ 

สอค. นายธวพงษ  ออนนุช นางสาวอมรภทัร  พงษพันธุ 

  3.2.3 จํานวนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่สามารถทําสัญญาจัดสราง/ซอมใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สบก. นางอรุณรัศมิ์  บัวชุมสุข นางสาวแกวตา  สุขหอม 
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ตัวชี้วัด สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บและรายงานผล 

  3.2.4 จํานวนครั้งของการประชุม

ชี้แจงสวนราชการที่เกี่ยวกับการ

พัฒนากฎหมาย 

สนธ. นายรังสิต  มาศรีจันทร นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 

4.รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

สปค. นางสาววันภิศ  จารุสมบตั ิ นางสาวลักขณา  กําเหนดิพันธุ 

5.รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูกําหนดนโยบาย 

กพร. นางสาวกัญชลี  จํานงควงศ นางสาวจุฑามาศ โพธศิรี 

6.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

สปค. นางสาวออนฟา  เวชชาชีวะ นางวิบูลยลักษม  มีชัย 

7.ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ 

สบก. นางสาววรรณา  ศรีนนท นายชิดชาติ  จรุงสิริทรัพย 

8.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย  

ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ 

สนธ. 
สวค. 

สบส. 
สพต. 

นางสาวบุญณิกา  วงศวานิช 

นายปญญาพล  ศรีแสงแกว 

นายประวิทย  อมรฤทธิ์ 

นางหฤทัย  บณุยประเวศ 

นายพงศเทพ  พวงเสมา 

นางประไพ  ดาํสะกุล 

นางศภุนติย  นวลแกว 

นางอัชรา  รัชตะวรรณ 

9 .ร อยละของการ เบิกจ าย เ งิน

งบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม/

เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็ง 2555 

สบก. นางสาวสุมาลี  วันด ี นางสาวจุฑากมล  พวงเสมา 
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     9.1 รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวม 

   

10.ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

สบก. นางสาวสุมาลี  วันด ี นางสาวปฏิมา โภคะพันธ 

11.ระดับความสํ า เ ร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน 

สบก. นางสาวสุมาลี  วันด ี นายอนุสรณ  จันทรปรุงตน 

12. ระดับความสําเ ร็จของการ

ควบคุมภายใน 

สปค. นางสาวออนฟา  เวชชาชีวะ นางวิบูลยลักษม  มีชัย 

13.ระดับความสํ า เ ร็จของการ

ตรวจสอบภายใน 

กตส. นางสาวยุภา  ทองถม นางสาวมธุรส  คงเพชร 

14.ระดับความสํ า เ ร็จของการ

ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น พัฒ น า

กฎหมายของสวนราชการ 

สนธ. นายรังสิต  มาศรีจันทร นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 

15.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA) 

กพร. 

 

สปค. 
 

สปค. 

 

 

           

    นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ ์

นางสาวจุฑามาศ  โพธิศรี 

(ลักษณะสําคญัขององคกร) 

นายทวีวัฒน  อัครพลวงศ 

(หมวด 1) 

นางสาวจอมจวัญ  พลรักษ 

(หมวด 2) 
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 สพต. 

 

สปค. 

 

สบก. 
 

สวค. 

 

กพร. 

 

 

 
 

 

   นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ ์               

นางสาวพรทิพย  โตตาบ 

(หมวด 3) 

นางสุกัญญา  ถิรสัตยาพิทักษ 

(หมวด 4) 

นายชนธญั  แสงพุม 

(หมวด 5) 

นางสาวศรีวิภา  แกวสอาด 

(หมวด 6) 

นางสาวจุฑามาศ  โพธิศรี 

(หมวด 7) 

 

 



 
 

 




