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ประเด็นการนําเสนอ

ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ1

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ2

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ3

รายละเอียดตัวชีว้ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ4
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ที่มาของการประเมินผลที่มาของการประเมินผล

การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ
1



4

ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1

1) มาตรา 3/1 แหง

พระราชบัญญัติ

ระเบียบราชการ

แผนดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ.2545

2

2) แผนยุทธศาสตร

การพัฒนา

ระบบราชการไทย

3

3) พระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546
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การรับฟง

ความคดิเห็น

จากสวนราชการ

กรอบการ

ประเมนิผล

มตจิาก ก.พ.ร.

ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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กรอบการประเมินผล 4 มติิ

ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผล

มิติที่ 1 ประสิทธิผล รอยละ 50

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ รอยละ 20

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพฯ รอยละ 10

มิติที่ 4 การพฒันาองคการ รอยละ 20

มิติที่ 1 ประสิทธิผล รอยละ 45

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ รอยละ 15

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพฯ รอยละ 20

มิติที่ 4 การพฒันาองคการ รอยละ 20

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ขั้นตอนการประเมินผลขั้นตอนการประเมินผล

การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ
2
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22-30
 เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม

คํารบัรองการปฏิบัตริาชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2553

2.

13 ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.25531. 

ส.ค.

ป พ.ศ. 2552

22-30

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม

คํารบัรองการปฏิบัตริาชการของสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรฐัมนตรี และ

สวนราชการไมสังกดัสํานักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง

3.

15 - 30 สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดบักรม4.

ก.ย.

ขั้นตอนการจัดทําคาํรบัรองการปฏิบัตริาชการ 

และการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ

ขั้นตอนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
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ภายใน 

พ.ย.
สวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

จํานวน 3 ชุดและแผนบันทึกขอมูล 1 แผน

6.

ภายใน 

ต.ค.

ต.ค. พ.ย.

ป พ.ศ. 2552

 สวนราชการสงคํารบัรองการปฏบิัติราชการที่รัฐมนตรีวาการฯ ไดลง

นามแลว ใหสํานักงาน ก.พ.ร.เพื่อรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม

รบัคํารับรองฯ

สวนราชการสงสําเนาคํารับรองการปฏบิตัิราชการของกลุมภารกิจและ

กรมที่ไดลงนามแลวใหสํานักงาน ก.พ.ร.จํานวน 1 ชุด

5.

31 สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) 

ใหสวนราชการ

7.

ธ.ค.

ขั้นตอนการจัดทําคาํรบัรองการปฏิบัตริาชการ 

และการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ

ขั้นตอนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
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30สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 

6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 

1 แผนใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ ในเว็บไซตของ

สํานักงาน ก.พ.ร.

8.

31สิ้นสุดการขอรบัการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดในกรณีที่ (1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 

(2) กรณีไมไดรบัจัดสรรงบประมาณหรอืไดรับจัดสรรไมเพยีงพอ และไมสามารถ

โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

(สวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

จํานวน 3 ชุดใหสํานักงาน ก.พ.ร.)

7.

เม.ย.

ป พ.ศ. 2553

มี.ค. พ.ค.

ขั้นตอนการจัดทําคาํรบัรองการปฏิบัตริาชการ 

และการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ

ขั้นตอนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
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1 ต.ค.-

30 พ.ย.

31

ต.ค.

 สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 

ณ สวนราชการ (Site visit II : Post - Evaluation)

11.

 สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 

12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึก

ขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก  e – SAR  Card เขาระบบในเว็บไซต

ของสํานักงาน ก.พ.ร.

10. 

ส.ค. ก.ย.

1 มิ.ย. – 31 ก.ย.

16

ก.ค.

ป พ.ศ. 2553

 ที่ปรึกษาสาํรวจความพงึพอใจของผูรับบริการ9.

มิ.ย.

 สวนราชการกรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 มิถุนายน 

2553) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.

8.

พ.ย.

ขั้นตอนการจัดทําคาํรบัรองการปฏิบัตริาชการ 

และการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ

ขั้นตอนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
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กรอบการประเมินผลกรอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ3
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มิติที่มิติที่  11

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวงและนโยบายพิเศษของรัฐบาล
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกิจหลกัของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

มิติที่มิติที่  22
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
 ความพงึพอใจ
 การปองกันการทจุริต

มิติที่มิติที่  33

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
 การบริหารงบประมาณและการจัดทําตนทุนตอหนวย
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การพฒันากฎหมาย

มิติที่มิติที่  44
มิติดานการพฒันาองคการ

 การบริหารจัดการองคการ

กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 1

รอยละ 

50

มิติที่ 2 รอยละ 20

มิติที่ 3

รอยละ 10

มิติที่ 4
รอยละ 20

กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ

ดานประสิทธิผล

ดานคุณภาพการใหบริการ

ดานประสิทธิภาพฯ

ดานการพฒันาองคการ
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนักรอยละ 50)

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัตริาชการ

25

(8)

(5)

(10)

ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงและนโยบายสาํคัญ/พิเศษของรฐับาล

1.1 ระดบัความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ

ของกระทรวง

1.2 ระดบัความสําเรจ็ในการขบัเคลื่อนนโยบายสาํคัญ/พิเศษของรฐับาล

1.3 ระดบัความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ

ของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง

1

10

(2)

น้ําหนัก

ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ

ของกลุมภารกิจ

(หากไมมีกลุมภารกจิใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละ 5 และ ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 5)

2

1.4 ระดบัความสําเรจ็ของการพัฒนาศูนยบรกิารรวมหรือเคานเตอรบรกิารประชาชน 

(หากไมมีตัวชี้วัดที่ 1.3 ใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 1.1)

ประเด็นการประเมนิผล
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนักรอยละ 50)

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัตริาชการ (ตอ)

15

(10)

(5)

ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ/

ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯของสวนราชการระดับกรมหรอืเทียบเทา

3.1 ระดบัความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ/

ภารกิจหลัก

3.2 ระดบัความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ

(ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ)

3.3 ระดบัความสําเรจ็ในการขบัเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตริาชการ

(ตัวชี้วัดที่ 3.3 กําหนดเปนตัวชี้วัดภาคบังคับของสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่มีผูตรวจราชการ

ประจํากระทรวง กําหนดน้ําหนักเทากบัรอยละ 2 และปรับลดน้ําหนักตัวชี้วัดที่ 3.1 ลงจากรอยละ 10

เหลือรอยละ 8)

3

น้ําหนักประเด็นการประเมนิผล
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 การปองกันการทุจรติ

6ระดบัความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจรติ5

3รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย4.2

6รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรบับริการ4.1

5ระดบัความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยตุิ4.3

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 20)

 ความพึงพอใจ

น้ําหนักประเด็นการประเมนิผล
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2รอยละของอัตราการเบิกจาย7.1

1ระดบัความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต7.2

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1.5ระดบัความสําเร็จของการควบคุมภายใน8.1

1.5ระดบัความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน8.2

 การพัฒนากฎหมาย

 การบริหารงบประมาณและการจัดทําตนทุนตอหนวย

2ระดบัความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

(สวนราชการที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมายในปฯ 2553 ใหนําน้ําหนักไปรวมไวในตัวชี้วัดที่ 8.1 และ 8.2

ตัวละรอยละ 1)

9

2ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบรกิาร6

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบตัริาชการ (น้ําหนักรอยละ 10)

 การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบรกิาร

น้ําหนักประเด็นการประเมนิผล
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3) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

20ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั10

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 20)

 การบริหารจัดการองคการ

100รวม

น้ําหนักประเด็นการประเมนิผล
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผล

ปรับลดน้ําหนกัจาก

รอยละ 13 เหลือรอยละ 8

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัตริาชการของ

กระทรวง (น้ําหนกัรอยละ 8)

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัตริาชการของ

กระทรวง (น้ําหนกัรอยละ 13)

คงเดิมระดับความสําเร็จของการพัฒนาศนูยบริการรวม

หรือเคานเตอรบรกิารประชาชน 

(น้ําหนกัรอยละ 2)

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศนูยบริการรวม

หรือเคานเตอรบรกิารประชาชน 

(น้ําหนกัรอยละ 2)

ปรับเพิ่มน้ําหนักจาก

รอยละ 5 เปนรอยละ 10

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การดําเนนิการตามแผนปฏบิตัิราชการของ

กระทรวงที่มีเปาหมายรวมกนัระหวางกระทรวง 

(น้ําหนกัรอยละ 10)

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการดําเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการของ

กระทรวงที่มีเปาหมายรวมกนัระหวางกระทรวง 

(น้ําหนกัรอยละ 5)

ตัวชี้วัดใหมรองรับการดําเนนิการ

ตามนโยบายสําคัญ/พเิศษของ

รัฐบาล

ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/

พิเศษของรัฐบาล 

-

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

จุดที่ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2553ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผล

คงเดิมระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก         

ในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ      

ของกลุมภารกิจ (น้ําหนกัรอยละ 10)

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก         

ในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ      

ของกลุมภารกิจ (น้ําหนกัรอยละ 10)

ตัวชี้วัดตอเนื่องจากการวัดการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการ

ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจ

ราชการเพือ่สนับสนนุการปฏบิตัิราชการ 

-

คงเดิมระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตาม

เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ

(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

(น้ําหนกัรอยละ 5)

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 

(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

(น้ําหนกัรอยละ 5)

คงเดิมระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      

ในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ/

ภารกิจหลัก (น้ําหนกัรอยละ 10)

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      

ในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ/

ภารกิจหลัก (น้ําหนกัรอยละ 10)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

จุดที่ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2553ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผล

ปรับเพิ่มน้ําหนักจาก

รอยละ 5 เปนรอยละ 6

รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

(น้ําหนกัรอยละ 6)

รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

(น้ําหนกัรอยละ 5)

ปรับเพิ่มน้ําหนักจาก

รอยละ 3 เปนรอยละ 6

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(น้ําหนกัรอยละ 6)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(น้ําหนกัรอยละ 3)

นําไปรวมวดัผลในตัวชี้วัด 

PMQA
-

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและ

รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัริาชการ 

(น้ําหนกัรอยละ 4)

ไมกําหนดเปนตัวชี้วัด

ในปฯ 53
-

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของราชการ (น้ําหนกัรอยละ 3)

ตัวชี้วัดใหม
รอยละของระดับความพงึพอใจของผูกําหนด

นโยบาย (น้ําหนักรอยละ 3)
-

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

จุดที่ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2553ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผล

ตัวชี้วัดใหมระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน

(น้ําหนกัรอยละ 1.5)

-

ปรับลดน้ําหนกัจากรอยละ 4

ลงเหลือรอยละ 2

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการรกัษามาตรฐานระยะเวลา

การใหบริการ (น้ําหนกัรอยละ 2)

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก       

ในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

(น้ําหนกัรอยละ 4)

- ปรบัลดน้ําหนักจากรอยละ 4

ลงเหลือรอยละ 2

- วัดผลการเบกิจายทั้งงบประมาณ

รายจายลงทุน เงินกูตามแผนฟนฟู

เศรษฐกิจระยะที่ 2 และงบประมาณ

รายจายในภาพรวม

รอยละของอัตราการเบกิจาย

(น้ําหนกัรอยละ 2)

รอยละของอัตราการเบกิจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน/รายจายในภาพรวม 

(น้ําหนกัรอยละ 4)

มุงเนนการจัดทําและดําเนินการตาม

แผนเพิม่ประสิทธิภาพเพื่อใหมีตนทนุ

ตอหนวยผลผลิตที่เหมาะสม และลด

น้ําหนกัจากรอยละ 3 เหลือรอยละ 1

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ

หนวยผลผลิต 

(น้ําหนกัรอยละ 1)

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิต 

(น้ําหนกัรอยละ 3)

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ

จุดที่ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2553ปงบประมาณ พ.ศ. 2552



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผล

ไมกําหนดเปนตัวชี้วัด

ในปฯ 53

-ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของสวนราชการ

(น้ําหนกัรอยละ 3)

ปรับลดน้ําหนกัจาก

รอยละ 3 เปนรอยละ 1.5

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

(น้ําหนกัรอยละ 1.5)

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

(น้ําหนกัรอยละ 3)

- เพิม่เตมิตวัชี้วัดยอยสําหรับ

สวนราชการที่ไมผาน FL 

ในหมวดที่ดําเนนิการในปฯ 52

(จัดทําแผนซอม)

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

(น้ําหนกัรอยละ 20)

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

(น้ําหนกัรอยละ 20)

ปรับลดน้ําหนกัจากรอยละ 3

ลงเหลือรอยละ 2

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ

(น้ําหนกัรอยละ 2)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 

(น้ําหนกัรอยละ 3)

มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคการ

มิติที่ 3 มติิดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

จุดที่ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2553ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผลประเด็นความแตกตางของกรอบการประเมินผล

- เพิม่เตมิตวัชี้วัดยอยสําหรับ

สวนราชการที่ไมผาน FL 

ในหมวดที่ดําเนนิการในปฯ 52

(จัดทําแผนซอม)

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

(น้ําหนกัรอยละ 20)

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

(น้ําหนกัรอยละ 20)

มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคการ

จุดที่ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2553ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามรายละเอียดตัวชี้วัดตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการคํารับรองการปฏิบัติราชการ4
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มิติที่มิติที่  11

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวงและนโยบายพิเศษของรัฐบาล
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกิจหลกัของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

มิติที่มิติที่  22
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
 ความพงึพอใจ
 การปองกันการทจุริต

มิติที่มิติที่  33

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
 การบริหารงบประมาณและการจัดทําตนทุนตอหนวย
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การพฒันากฎหมาย

มิติที่ 4
มิติดานการพฒันาองคการ

 การบริหารจัดการองคการ

กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 1 (น้ําหนกัรอยละ 25)

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

และนโยบายสําคัญ/พิเศษของรฐับาล

1.1 ระดับความสําเร็จในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง (น้ําหนักรอยละ 8)

1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล (น้ําหนักรอยละ 5)

1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มี

เปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง (น้ําหนักรอยละ 10)

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบรกิารรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน (น้ําหนักรอยละ 2)

คําอธิบาย: - พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงลาสุดที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

- สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ

และเปาหมายที่กําหนดไว

- จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 2 (น้ําหนกัรอยละ 10)

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ

คําอธิบาย: - พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจลาสุด

- สวนราชการในสังกัดกลุมภารกิจตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ

และเปาหมายที่กําหนดไว

- จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 1.4

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบรกิารรวมหรือ

เคานเตอรบริการประชาชน

(น้ําหนักรอยละ 2)

มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของการพฒันาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน  

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.4

คําอธิบาย:

 พิจารณาจากความสําเร็จของการพฒันาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน

ตามความตองการของประชาชน และมมีาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวม

หรือเคานเตอรบริการประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนในการรับบริการจาก
ภาครัฐ

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบรกิารในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

มากกวา รอยละ 85

ศูนยบริการรวมหรอืเคานเตอรบริการประชาชนของสวนราชการ

ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

ดําเนินการตามแผนการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ

ประชาชนไดแลวเสรจ็รอยละ 100

นําผลการสํารวจความตองการและผลการทบทวนฯ มาประกอบ
การจัดทําแผนการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน
และนําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบภายใน 31 มกราคม 2553

สํารวจความตองการของประชาชนผูรับบริการ
ทบทวนความเหมาะสมของศูนยบริการรวมหรือ

เคานเตอรบริการประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการพฒันาศนูยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน  

น้ําหนัก : รอยละ 2

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 3 (น้ําหนกัรอยละ 15)

คําอธิบาย: - พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกรม
- กรณีมีตัวชี้วัดที่ 3.1 ซึ่งสะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตไดครบถวนแลว ไมตองวัดผลตัวชี้วัดที่ 3.2 

โดยใหนําน้ําหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ 3.1
- ตัวชี้วัดที่ 3.3 เปนตัวชี้วัดภาคบังคับของสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยปรับลดน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ลงเหลือรอยละ 8

มิติดานประสิทธผิลตามแผนปฏบิัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ

ระดับกรม หรือเทียบเทา

3.1 ระดับความสําเร็จในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการ/ภารกิจหลัก (น้ําหนักรอยละ 10)

3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ : ตามเอกสาร

งบประมาณรายจาย (น้ําหนักรอยละ 5)

3.3 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 

(น้ําหนักรอยละ 2)
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 3.3 ตัวชี้วัดบังคบัของสํานักงานปลัดกระทรวง

ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อน

ระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
(น้ําหนักรอยละ 2)
3.3.1 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง 

(น้ําหนักรอยละ 1)

3.3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบ

บูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 (น้ําหนักรอยละ 1)

มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
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รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.3.1

คําอธิบาย:

การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงตาม

แผนการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขอเสนอแนะจากการตรวจราชการ หมายถึง ขอเสนอแนะทีผู่ตรวจราชการ

กระทรวง ใหแกหนวยรับตรวจ ตามมาตรฐานการตรวจราชการ ทีใ่ชในระบบการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการและมีการรายงานผลการตรวจราชการในแตละครั้ง

ตอปลัดกระทรวง

การตอบสนอง หมายถึง การทีห่นวยรับตรวจนําขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากการ
ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงไปดําเนินการเกิดประสิทธิภาพหรือ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถรายงานผลการดําเนินการดังกลาวกลบัมายัง
สํานักงานปลัดกระทรวงไดภายในปงบประมาณ

มิติดานประสิทธผิลตามแผนปฏบิัติราชการ
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รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.3.1

มิติดานประสิทธผิลตามแผนปฏบิัติราชการ

สูตรการคํานวณ:

x  100
จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง

จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน:

9590858075

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1
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รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.3.1

เงื่อนไข:

1. ในกรณทีีห่นวยรับตรวจนําขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวง สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ไดนอยกวารอยละ 60 ของจํานวนขอเสนอแนะ
ทั้งหมด ใหปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ 1.0000 คะแนน

2. จํานวนขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง
ที่สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนรูปธรรม
ที่ชัดเจน จะนับรวมทั้งในสวนที่มกีารปฏบิัติ หรือเริ่มปฏิบัติที่มีการเตรียมการ
ตางๆ ซึ่งอาจไมสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก็ตาม 
โดยไมนับรวมถึงกรณทีี่กาํหนดเปนการดําเนินการในปตอไป

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อ
มุงผลสมัฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.3.2

คําอธิบาย:

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล 
หมายถึง แผนการตรวจราชการรวมกันของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ผูตรวจราชการกระทรวงจากทุกกระทรวงที่มีผูตรวจราชการ โดยผูตรวจราชการ
กระทรวงตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่กระทรวงคัดเลือกบรรจุในแผนการตรวจ

ราชการ และผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่มี

ผลกระทบสําคัญตอพื้นที่ หรือสวนที่เปนวาระงานสําคัญของรัฐบาล ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่มุงผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในสวนที่กระทรวงเปนผูรับผิดชอบ
ไดเสร็จสิ้น พรอมนําเสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 15 วัน
ผูตรวจราชการกระทรวงสามารถรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บรูณาการฯ ภาพรวมตอปลัดกระทรวง และสงรายงานใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแตละรอบ ไดครบถวน
ผูตรวจราชการกระทรวงสามารถดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ 
ไดครบถวน และมีความครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไวตามแผนฯ

สัดสวนจํานวนแผนงาน/โครงการ ทีไ่ดรบัการบรรจไุวในแผนการตรวจราชการแบบ
บรูณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล สอดคลองตามเปาหมาย

นําแผนงาน/โครงการสําคัญของกระทรวงมาพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภบิาล และจัดลําดับความสําคัญ เพื่อใชในการพจิารณาจัดทําราง
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่มุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบ

บูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

ระดับ 5
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.3.1

เงื่อนไข:

1. การประเมินผลการดําเนินงานในระดับขั้นตอนที่ 2 กําหนดจํานวนแผนงาน/

โครงการไวในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสมัฤทธิ์ตาม

นโยบายรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยอิงกับจํานวนผูตรวจราชการ

กระทรวงไว  ดังนี้
กระทรวงที่มีผูตรวจราชการ จํานวน 7–12 คน ใหเสนอแผนงาน/โครงการ
ไมนอยกวา 5 แผนงาน/โครงการ
กระทรวงที่มีผูตรวจราชการ จํานวน 4-6 คน ใหเสนอแผนงาน/โครงการ
ไมนอยกวา 3 แผนงาน/โครงการ
กระทรวงที่มีผูตรวจราชการ จํานวนนอยกวา 4 คน ใหเสนอแผนงาน/โครงการ
ไมนอยกวา 2 แผนงาน/โครงการ

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อ
มุงผลสมัฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.3.1

เงื่อนไข:

2. การประเมินผลการดําเนินงานในระดับขั้นตอนที ่4 และ 5 จะคิดคะแนนอิสระกับ
ระดับขั้นตอนที่ 1-3

ระดับขั้นตอนที่ 4 คิดคะแนนเทียบกับจํานวนครั้งรวมจากผูตรวจราชการทั้งหมด
ระดับขั้นตอนที่ 5 คิดคะแนน 1-0 คะแนน เทียบกับระยะเวลาระหวาง 15-30 วัน 
คือหากเกิน 30 วัน จะไมไดคะแนน

3. รูปแบบและมาตรฐานในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับดําเนินการและการรายงาน
ผลการตรวจราชการตามตัวชี้วัดนี้ ใหเปนไปตามที่สํานักตรวจราชการ สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อ
มุงผลสมัฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
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มิติที่มิติที่  11

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวงและนโยบายพิเศษของรัฐบาล
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกิจหลกัของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

มิติที่ 2
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
 ความพงึพอใจ
 การปองกันการทจุริต

มิติที่มิติที่  33

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
 การบริหารงบประมาณและการจัดทําตนทุนตอหนวย
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การพฒันากฎหมาย

มิติที่ 4
มิติดานการพฒันาองคการ

 การบริหารจัดการองคการ

กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 4.1

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

(น้ําหนักรอยละ 6)

มิติดานคุณภาพการใหบริการ
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รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.1

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

คําอธิบาย:

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่

ไมใชเจาหนาที่ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่มารับบริการจากสวนราชการ

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยไดรับ
ความรวมมือจากสํานกังานสถิติแหงชาติเปนผูดําเนินการสํารวจ

สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลกัของ

สวนราชการไมเกิน 3 งานบริการ (หรือนอยกวา กรณีสวนราชการมีงานบริการ

นอยกวา 3 งานบริการ) ตามหลกัเกณฑทีก่ําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ
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รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.1

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

คําอธิบาย: (ตอ)

การกําหนดน้ําหนักงานบริการทีจ่ะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ

สวนราชการ จะเฉลี่ยน้ําหนักใหเทากันในแตละงานบริการ

หลกัเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ

1) เปนงานบริการทีเ่ปนภารกิจหลกัของสวนราชการ

2) เปนงานบริการทีม่ีผูใชบริการจาํนวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน
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รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.1

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

คําอธิบาย: (ตอ)

ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2) ความพึงพอใจดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ

3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดาน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทจุริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.1

เงื่อนไข:

1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับ

คะแนน

2. กรณีงานบริการที่ถกูคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง หรือมีจุดใหบริการในสวน
ภูมิภาค ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุมจุดบริการในการสํารวจความพึง
พอใจ

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

เกณฑการใหคะแนน:

8580757065

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 4.2

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย

(น้ําหนักรอยละ 3)

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

อยูระหวางพิจารณาแนวทางการประเมินผล

กับเจาภาพตัวชี้วัด คือ สํานักงาน ก.พ.ร.
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 4.3

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ

(น้ําหนักรอยละ 5)

มิติดานคุณภาพการใหบริการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.3

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

คําอธิบาย:

สวนราชการ หมายถึง หนวยงานระดับกระทรวงและจังหวัด

เรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจาก

ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการ

รองเรียนตางๆมาเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจ

หนาที่

การนับจํานวนเรื่องรองเรียนใหนับจํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยู 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552) และเรื่องของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินการจนไดขอยุติจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเกีย่วกับเรื่องรองเรียนจากประชาชนใหไดขอยุติ
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.3

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

คําอธิบาย: (ตอ)

ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก
1) เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงให

ผูรองทราบ

2) เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงาน
เจาของเรื่องดําเนินการตามขอบเขตเต็มที่แลว) หรือไดบรรเทา เยียวยา
ปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความเหมาะสม และไดแจงใหผูรอง
ทราบ

3) เรื่องที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัย
ดําเนินการแลว) และไดแจงทําความเขาใจกับผูรอง

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเกีย่วกับเรื่องรองเรียนจากประชาชนใหไดขอยุติ
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.3

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

คําอธิบาย: (ตอ)

4) เรื่องที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ลว
และและไดแจงใหผูรองทราบหนวยงานที่รับดูแลเรื่องตอ

5) เรื่องรองเรียนที่ระงับการพจิารณา หรอืรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห เรื่องที่อยู
ในกระบวนการทางศาล เรื่องรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลกัฐาน และไดแจง
ใหผูรองทราบตามควรแกกรณี

6) เรื่องเสนอขอคิดเห็นทีพ่นวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณทีีห่นวยงานได

ดําเนินการอยูแลว

7) กรณทีี่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มผีลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวล
ขอมูลและเสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหาร

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเกีย่วกับเรื่องรองเรียนจากประชาชนใหไดขอยุติ
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ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเกีย่วกับเรื่องรองเรียนจากประชาชนใหไดขอยุติ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.3

สูตรการคํานวณ:

x  100

จํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยู และของปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ซึ่งดําเนินการจนไดขอยุติ

จํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและของปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการใหคะแนน:

8683807774

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

มิติดานคุณภาพการใหบริการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.3

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:

ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลดัสํานัก

นายกรัฐมนตรี

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเกีย่วกับเรื่องรองเรียนจากประชาชนใหไดขอยุติ
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 5

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

(น้ําหนักรอยละ 6)

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

อยูระหวางพิจารณาแนวทางการประเมินผล

กับเจาภาพตัวชี้วัด คือ สํานักงาน ป.ป.ท.
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มิติที่มิติที่  11

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวงและนโยบายพิเศษของรัฐบาล
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกิจหลกัของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

มิติที่มิติที่  22
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
 ความพงึพอใจ
 การปองกันการทจุริต

มิติที่มิติที่  33

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
 การบริหารงบประมาณและการจัดทําตนทุนตอหนวย
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การพฒันากฎหมาย

มิติที่มิติที่  44
มิติดานการพฒันาองคการ

 การบริหารจัดการองคการ

กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 6

ระดับความสําเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลา

การใหบริการ

(น้ําหนักรอยละ 2)

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา  
การใหบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6

คําอธิบาย:

พจิารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่

ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดใน
แตละกระบวนงาน

รอบระยะเวลามาตรฐาน  หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการสามารถ
ดําเนินการลดไดจริง หรอืเวลามาตรฐานทีใ่หบริการจริง ณ สิ้นปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา  
การใหบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6

คําอธิบาย: (ตอ)

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หมายถึงกระบวนงานทีส่วนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 
ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 โดยใหคัดเลือกกระบวนงานของสวน

ราชการอยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวนราชการมีกระบวนงานนอย

กวา 5 กระบวนงาน) จากกระบวนงานหลกัทีส่ําคัญและ/หรือสอดคลองกับงานบริการ

ในตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการทัง้หมดในแตละกระบวนงาน หมายถึง 
ผูรับบริการทกุรายกรณมีีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ที่สวนราชการตองจัดเก็บ
ขอมูลตามวันในปฏทิินทีส่ํานักงาน ก.พ.ร. กาํหนด

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา  
การใหบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

X 100

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามมาตรฐานเวลา
สูตรการคํานวณ
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ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา  
การใหบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6

คําอธิบาย: (ตอ)

กระบวนงานทีน่ํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หมายถึงกระบวนงานทีส่วนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 
30 ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 โดยใหคัดเลือกกระบวนงานของสวน

ราชการอยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวนราชการมีกระบวนงานนอย

กวา 5 กระบวนงาน) จากกระบวนงานหลกัทีส่ําคัญและ/หรือสอดคลองกับงานบริการ

ในตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการทัง้หมดในแตละกระบวนงาน หมายถึง ผูรับบริการ  
ทกุราย โดยสวนราชการตองจัดเก็บขอมูลตามวันในปฏทิินทีส่ํานักงาน ก.พ.ร. กาํหนด      
ในกรณีที่มผีูใชบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหสวนราชการจดัเก็บขอมูล                             

โดยวิธีการสุม และตองสุมผูใชบริการไมนอยกวา 30 รายตอวัน 

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา  
การใหบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ

ของผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม

เวลามาตรฐาน               

งานบริการ

ประชาชน (i) 

น้ําหนัก

(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน

ที่ได  

(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก    

(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 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 

i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

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

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 ∑ (Wi x Ci) = 1

2 ∑ (Wi x Ci) = 2

3 ∑ (Wi x Ci) = 3

4 ∑ (Wi x Ci) = 4

5 ∑ (Wi x Ci) = 5
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ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา  
การใหบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6

หมายเหตุ:

ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สํานกังาน ก.พ.ร เสนอ
เพื่อนําไปประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกาํหนดใหมีการถวงน้ําหนัก
ตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทกุ
กระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน

ใหสวนราชการประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่

เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน
ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร เพื่อพิจารณาหากมกีารขอปรับแกไข/

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร 
ทราบแลว

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา  
การใหบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6

หมายเหตุ: (ตอ)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการ
ดําเนินงานจริง 9 เดือน คือตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2553 
เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยให
สวนราชการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการทกุราย ตามวันในปฏทิินที่สาํนักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด คือ สัปดาหละ 1 วัน เริ่มตนจากสัปดาหที่ 2 จนถึงสัปดาหที ่40 ตาม
ปฏทิินของป พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 39 วัน กรณีวันที่กาํหนดตรงกับ

วันหยุดราชการหรือเปนวันที่ไมมีผูมารบับริการใหสวนราชการจดัเก็บขอมูลใน

วันทําการถัดไป

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา  
การใหบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6

เงื่อนไข:

หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละ

กระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูก
ปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้
หากสวนราชการไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทกึระยะเวลาการใหบริการตาม

วันในปฏทิินที่สาํนักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 
0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้
หากผูประเมินสุมกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานทีจ่ริง และพบวาทะเบียน
หรือบันทกึระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏทิินที่สาํนักงาน ก.พ.ร. กําหนดให
จัดเก็บขอมูล ขาดความสมบูรณ หรือขาดความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 
0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6 ตารางปฏทิินการจัดเก็บขอมูล ที่สํานกังาน ก.พ.ร. กําหนด

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

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

3 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 11 8 9 10 11 12

4 18 19 20 21 22 8 15 16 17 18 19 12 15 16 17 18 19

5 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

14 1 2 19 3 4 5 6 7 23 1 2 3 4

15 5 6 7 8 9 20 10 11 12 13 14 24 7 8 9 10 11

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

17 19 20 21 22 23 22 24 25 26 27 28 26 21 22 23 24 25

18 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

27 1 2 32 2 3 4 5 6 36 1 2 3

28 5 6 7 8 9 33 9 10 11 12 13 37 6 7 8 9 10

29 12 13 14 15 16 34 16 17 18 19 20 38 13 14 15 16 17

30 19 20 21 22 23 35 23 24 25 26 27 39 20 21 22 23 24

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

สัปดาห

ที่

สัปดาห

ที่

สัปดาห

ที่

มีนาคม พ.ศ. 2553

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

สัปดาห

ที่

สัปดาห

ที่

สัปดาห

ที่

มิถุนายน พ.ศ. 2553

มกราคม พ.ศ. 2553

เมษายน พ.ศ. 2553

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553สัปดาห

ที่

สัปดาห

ที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สัปดาห

ที่
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 7.1

รอยละของอัตราการเบิกจาย

(น้ําหนักรอยละ 2)

แบงการประเมินผลเปน 3 กรณี

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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27.1.2 รอยละของอัตราการเบกิจายงบประมาณรายจาย                 

ในภาพรวม

กรณีที่ 3 ไมไดรบังบประมาณ

รายจายลงทุน และเงินกูตามแผน

ฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2

0.507.1.3 รอยละของอัตราการเบกิจายเงินกูตามแผนฟนฟู

เศรษฐกิจระยะที่ 2

0.507.1.2 รอยละของอัตราการเบกิจายงบประมาณรายจาย                

ในภาพรวม

ลงทุน และเงินกูตามแผนฟนฟู

เศรษฐกิจระยะที่ 2

17.1.1 รอยละของอัตราการเบกิจายงบประมาณรายจายลงทุน กรณีที่ 2 ไดรับงบประมาณรายจาย

17.1.2 รอยละของอัตราการเบกิจายงบประมาณรายจาย                  

ในภาพรวม

ลงทุน

17.1.1 รอยละของอัตราการเบกิจายงบประมาณรายจายลงทุน กรณีที่ 1 ไดรับงบประมาณรายจาย

น้ําหนักตัวชี้วัดการประเมินผล

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1 (ตอ)
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รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.1

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

คําอธิบาย:

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทนุของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไม

รวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจดัสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช

ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

หากมกีารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน 

หรือรายจายลงทนุไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

แลวมาเปนฐานในการคาํนวณ



71

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.1

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

คําอธิบาย:

รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่

มีตัวตนและทรพัยสินทีไ่มมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรอืโอน

ใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกจิโดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับ

นําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหสั

งบประมาณรายจาย รหัสลกัษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่

สํานักงบประมาณกําหนดให
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รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.1

สูตรการคํานวณ:

x  100
เงินงบประมาณรายจายลงทุนทีส่วนราชการเบิกจาย

วงเงินงบประมาณรายจายลงทนุที่ไดรับ

เกณฑการใหคะแนน:

X+2YX+YXX-YX-2Y

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.1

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ:
กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสวนราชการ

ทราบตอไป

การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนไมรวมงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง

ปงบประมาณ งบประมาณที่ไมไดรบัการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรหลังวันที่ 15 กันยายน 2553

การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดไดและ

ไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงาน

วงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล

ในกรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่น ๆ การ

เบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย
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รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.1

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

แหลงอางอิง:
สามารถตรวจสอบการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับผานทางเว็บไซตของ

กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ

แหลงขอมูลอางองิ : ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลงั จากระบบ GFMIS
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รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.2

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

คําอธิบาย:

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจาย              

เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของสวนราชการทั้งทีเ่บิกจายในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้              

ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช

ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

หากมกีารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน 

หรือรายจายลงทนุไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

แลวมาเปนฐานในการคาํนวณ
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รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.2

สูตรการคํานวณ:

x  100
เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย

วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ

เกณฑการใหคะแนน:

X+YX+0.5YXX-YX-2Y

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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รอยละของอัตราการเบิกจายเงินกูตามแผนฟนฟเูศรษฐกิจระยะที่ 2

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.3

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

คําอธิบาย:

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินกู จะใชอัตราการเบิกจายเงินกูตาม

แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ของสวนราชการทั้งทีเ่บิกจายในสวนกลางและ

สวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายของสวนราชการ โดยจะ

ใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)



78

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินกูตามแผนฟนฟเูศรษฐกิจระยะที่ 2

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.3

สูตรการคํานวณ:

x  100
เงินกูตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ที่สวนราชการเบิกจาย

เงินกูตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ที่ไดรับ

เกณฑการใหคะแนน:

X+2YX+YXX-YX-2Y

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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รอยละของอัตราการเบิกจายเงินกูตามแผนฟนฟเูศรษฐกิจระยะที่ 2

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1.3

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ:
กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง คาเปาหมายรอยละของอัตรา    

การเบิกเงินกูตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด

กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสาน

หนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่หารอืความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และ

จะแจงใหสวนราชการทราบตอไป

สามารถตรวจสอบการเบกิจายเงินกูตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ที่ไดรับผานทาง

เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 7.2

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

(น้ําหนักรอยละ 1)

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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การจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลติ

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.2

คําอธิบาย:

ความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลติ หมายถึง การที่สวนราชการ

สามารถจัดทําบญัชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณ

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จและรายงานผล
การคํานวณตนทุนตามรปูแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 และ2552 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรอืลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

น้ําหนัก : รอยละ 1

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมี
การกําหนดเปาหมายการลดตนทุนตอหนวยของผลผลิตยอยทุกผลผลิตยอยเมื่อ
เทียบกับตนทุนตอหนวยผลผลิตยอยของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และไดรบัความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

ระดับ 2

ระดับ 1
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ระดับ 5

 ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ไดแลวเสรจ็ครบถวน

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเห็นชอบ
จากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

น้ําหนัก : รอยละ 1

ระดับ 4

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

ระดับ 3

สามารถลดตนทุนตอหนวยของผลผลิตยอยไดตามเปาหมาย (ตามที่ระบไุวในแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

สามารถลดตนทุนตอหนวยของผลผลิตยอยไดสูงกวาเปาหมาย 
(ตามที่ระบุไวในแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 8.1

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน

(น้ําหนักรอยละ 1.5)

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

อยูระหวางพิจารณาแนวทางการประเมินผล

กับเจาภาพตัวชี้วัด
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 8.2

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

(น้ําหนักรอยละ 1.5)

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 8.2

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

คําอธิบาย:

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคาํปรึกษา

อยางเทีย่งธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมขีึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุง                       

การปฏบิัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวยให

สวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวดวยการประเมินและ

ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุม และการกํากบั

ดูแลอยางเปนระบบ

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถ

ของหนวยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และ

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการทีก่รมบัญชีกลางกําหนด
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 จัดทํากระดาษทําการประเมนิความเสี่ยงเพื่อวางแผน
การตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้

• ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช
• การวิเคราะหความเสี่ยง
• การจัดลําดับความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

น้ําหนัก : รอยละ 1.5

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

ระดับ 3

ระดับ 1

 จัดทําแผนการปฏบิัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป 
โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้

• วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน
• ขอบเขตการปฏิบตัิงาน
• การจัดสรรทรัพยากร
• แนวทางการปฏิบตัิงาน

ระดับ 2
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ระดับ 5

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

น้ําหนัก : รอยละ 1.5

ระดับ 4

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ
และเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการให
หนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ

มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏบิัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน

 โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือ
การดําเนินงานรวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหาร

และผูปฏบิัติงานของหนวยงาน
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 9

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา

กฎหมายของสวนราชการ

(น้ําหนักรอยละ 2)

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

อยูระหวางพิจารณาแนวทางการประเมินผล

กับเจาภาพตัวชี้วัด คือ สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
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มิติที่มิติที่  11

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กระทรวงและนโยบายพิเศษของรัฐบาล
 ผลสําเร็จตามแผนฯ กลุมภารกิจ
 ผลสําเร็จตามแผนฯ/ภารกิจหลกัของสวนราชการระดับกรม
หรือเทียบเทา 

มิติที่มิติที่  22
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
 ความพงึพอใจ
 การปองกันการทจุริต

มิติที่มิติที่  33

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
 การบริหารงบประมาณและการจัดทําตนทุนตอหนวย
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การพฒันากฎหมาย

มิติที่มิติที่  44
มิติดานการพฒันาองคการ

 การบริหารจัดการองคการ

กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
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รายละเอียดตวัชี้วัดที่ 10

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

(น้ําหนักรอยละ 20)

มิติดานการพัฒนาองคการ
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ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10

คําอธิบาย:

สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ. 2553 สวนใหญ

ใกลเคียงกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีความแตกตางเพียง 2 ประการ ดังนี้

1. ตัวชี้วัดผลลพัธของหมวดที่ดําเนินการ สวนราชการจะเลือกตัวชี้วัดที่

สํานักงาน  ก.พ.ร. กําหนดใหแทนการทีส่วนราชการเลือกตัวชี้วัดเอง เนื่องจาก เพื่อให

เกิดความเปนมาตรฐานในการวดัความสําเร็จและสามารถสะทอนผลการดําเนินงาน

ของหมวดนั้น ๆ  ไดอยางแทจริง รวมทั้งสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ในภาพรวมไดอยางชัดเจน  แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาส

สําหรับสวนราชการทีจ่ะกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมไดเองเพื่อความสอดคลองกับภารกิจ

บางประเภทที่มลีกัษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10

คําอธิบาย: (ตอ)

2. ตัวชี้วัดใหความสําคัญกับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ

เปนการผลักดันใหดําเนินการผานเกณฑฯ ไดอยางครบถวน  โดยกําหนดน้ําหนักเพื่อ

การ “ซอม” ซึ่งหมายถึง คาน้ําหนักคะแนนนี้จะใชตรวจประเมินในหมวดที่ดําเนินการ

ไปแลว หากสวนราชการใดไมผานเกณฑฯ ในหมวดนั้น ๆ  ก็จะตองดําเนินการใหผาน

เกณฑฯ ดังกลาว สําหรบัสวนราชการทีผ่านเกณฑฯอยางครบถวนแลวจะไดคาคะแนน

นี้โดยปริยาย

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10

ขอแนะนํา:

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อให

องคการไดปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน ดังนั้น แมในหมวดที่สวนราชการไดดําเนินการผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ไปแลวก็ตาม สวนราชการควรใหความสําคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหาร

จัดการที่ดีดังกลาวใหตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการในขั้น Successful Level  ที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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1ความครบถวนของการจัดทาํรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง

หมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั

ระดบัพื้นฐาน

10.3.211ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายความสาํเร็จของผลลัพธในการดําเนินการพัฒนา

องคการ(วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

10.1.2

4ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

บรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการ

ดําเนินการของสวนราชการ ตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

10.2

41212

2ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2554 (2 แผน)

10.3.366

10.3หมวด10.1

ความครบถวนของการจัดทาํรายงานลกัษณะสําคัญขององคกร  (15 

คําถาม)

ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของการจัดทําแผนพัฒนา

องคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

1

4

สมัครใจ

1ระดบัความสําเร็จของการดาํเนินการตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.

2552

10.1.3

110.3.14รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั

ระดบัพื้นฐาน (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนา

องคการในหมวดทีด่ําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2553)

10.1.1

บังคับ

น้ําหนัก 

(รอยละ)

ตัวชีว้ดัน้ําหนัก 

(รอยละ)

ตัวชีว้ดั

10.3 ดําเนนิการเชนเดียวกับปฯ 52

10.2 ปรับตัวชีว้ดัหมวด 7 ใหเหมาะสม เนนผลลัพธ

10.1.2 กําหนดตวัชีว้ัดผลลัพธจากตวัชีว้ัดเพิม่เติม (ถามี)

10.1.3 ซอม FL ในกรณีที่ไมผาน กรณีที่

ผาน FL แลว จะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย

10.1.1 ปรับ FL บางตวัใหเหมาะสม

มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่  10

ประเด็นปรับปรุง:

หมวด 1 – LD5 (Organizational Governance) และ LD6 (ควบคุมภายใน)

หมวด 2 – SP7 (การบริหารความเสี่ยง)

หมวด 3 – ปรับจํานวนประเด็นใหกระชับ ไมซ้ําซอน และปรับสู Learning มากขึน้

หมวด 4 – ปรับ KM เรื่ององคความรู ควรเริ่มเขาสู Learning Organization มากขึน้

หมวด 5 – ปรับ HR3 การพฒันาบุคลากรใหชัดเจนยิ่งขึ้น

หมวด 6 – เรียงลําดับขอใหม (เนื่องจากปญหาทีพ่บคือความไมเขาใจในการกําหนด

กระบวนการสรางคุณคา)

มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ

ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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Contact PersonContact Person

E-mailโทรศัพท

Sarnsoen@tris.co.th

Bongkot@tris.co.th

0-2231-3011 ตอ 324

0-2231-3011 ตอ 312

นายสรรเสริญ  สงวนศักดิ์

นางสาวบงกช  นุตพงษ

Thawatchai@tris.co.th0-2231-3011 ตอ 303นายธวัชชัย     โพธิ์วรสุนทร

Somchai@tris.co.th0-2231-3011 ตอ 300นายสมชาย    ไตรรัตนภิรมย

www.tris.co.thWebsite: 

0-2231-3680, 0-2231-3682Fax:


