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รางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                    
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25492549

10 ตุลาคม 2548
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ประเด็นนําเสนอประเด็นนําเสนอ

1.1. ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.2. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.4. รายละเอียดตัวชีว้ดัตามคํารับรองรายละเอียดตัวชีว้ดัตามคํารับรอง                                    

การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ
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1.1.  ที่มาของการประเมินผลที่มาของการประเมินผล                                  
การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ
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1.1.  ที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1. มาตรา 3/1 แหงพระราชบญัญัต ิ                          
ระเบียบราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย                         
(พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550)

3. พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและ                
วิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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2.2.  ขั้นตอนการประเมินผลขั้นตอนการประเมินผล                                  
การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ
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กรณีสวนราชการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ขอใหจัดทําเปนหนังสือการอุทธรณสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.
ภายใน 31 มี.ค. 49  และคณะกรรมการ อ.ก.พ.ร. จะพิจารณาเรื่องการอุทธรณ ณ สิ้นปงบประมาณ

2.2.  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ต.ค. 48

1 2 3 4
พ.ย. 48

1 2 3 4
ธ.ค. 48

1 2 3 4
ม.ค. 49

1 2 3 4
ก.พ. 49

1 2 3 4
การจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติราชการฯ

ชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองฯ

เจรจาตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองฯ                
ของกระทรวง + กลุมภารกจิ

รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย
พิจารณากลั่นกรองคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง+กลุมภารกิจ

หมดเขตรับเรื่องการอทุธรณของสวนราชการ

จัดสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
และประเด็นการสํารวจ ความพึงพอใจของ
ผูรับบรกิารไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการวิเคราะห
รายละเอียดตัวชี้วัดใหสวนราชการทราบ

มี.ค. 49
1 2 3 4

10
6 - 9 ธ.ค.

12-23

31

28

31

เจรจาตัวชี้วัด เปาหมายและเกณฑการให
คะแนนระดับกรม พรอมลงนามคํารับรองฯ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา และลงนามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของกระทรวง

27

2 – 31
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2.2.  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส.ค. 49

1 2 3 4
การติดตามความกาวหนา

และการประเมินผลฯ
มิ.ย. 49

1 2 3 4
ก.ย. 49

1 2 3 4
เม.ย. 49

1 2 3 4
พ.ค. 49

1 2 3 4
28

เม.ย. – พ.ค.

ก.ค. 49
1 2 3 4

15

สวนราชการจัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report)รอบ 6 เดือน                        
(1 ต.ค. 48-31 มี.ค. 49) และกรอก e-SAR Card 
รอบ 6 เดือน เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (www.opdc.go.th)

สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาประเมินผลติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติราชการฯ ณ                          
สวนราชการ ครั้งที่ 1 (Site visit  I: Pre-Evaluation)

ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สวนราชการกรอก e-SAR Card 
รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 48-30 มิ.ย. 49) เขาระบบใน
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th)

ต.ค. 49
1 2 3 4

พ.ย. 49
1 2 3 4

สวนราชการจัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report)รอบ 12 เดือน                       
(1 ต.ค. 48-30 ก.ย. 49) และกรอก e-SAR Card 
รอบ 12 เดือน เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (www.opdc.go.th)

สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาประเมินผลติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สวนราชการ 
ครั้งที่ 2 (Site visit  II : Post-Evaluation)

ส.ค. – ก.ย.
31

ต.ค. – พ.ย.
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3.3.  กรอบการประเมินผลกรอบการประเมินผล                                  
การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ



9

แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

48 49 50 51

คํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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4.4.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล                         
ตามแผนปฏิบัติราชการ
แสดงผลงานที่บรรลุวตัถุประสงคและ
เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามทีไดรับ
งบประมาณมาดําเนนิการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชน

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพ                  
ของการปฏิบัติราชการ
แสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เชน การลดรอบระยะเวลา    
การใหบริการ การบรหิารงบประมาณ 
การประหยัดพลงังาน เปนตน

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพ                      
การใหบริการ
แสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการใน
การบริการที่มีคุณภาพ สรางความพงึพอใจ  
แกผูรับบริการ

มิติที่ 4 : มิติดานการพฒันาองคกร

แสดงความสามารถในการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงขององคกรและการพัฒนา
บุคลากร เพื่อสรางความพรอมในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
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4.4.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1

ดานประสิทธิผล
ตามแผนปฏบิัติราชการ
(น้ําหนัก : รอยละ 50)

ผลสําเร็จตาม             
แผนปฏิบัติราชการ

มิติที่ 2
ดานคุณภาพ
การใหบริการ

(น้ําหนัก : รอยละ 10)

คุณภาพการใหบริการ
การมีสวนรวมของ
ประชาชน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ

มิติที่ 3
ดานประสิทธิภาพ             

ของการปฏิบัติราชการ
(น้ําหนัก : รอยละ 10)

การบริหารงบประมาณ
การประหยัดพลังงาน
การลดระยะเวลา                  
การใหบริการ
การประหยัดงบประมาณ
การจัดทําตนทุนตอหนวย

มิติที่ 4
ดานการพฒันา

องคกร
(น้ําหนัก : รอยละ 30)

การจัดการความรู
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศ
การบริหารการปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนากฎหมาย
การบริหารจัดการองคกร
การบริหารความเสี่ยง
การถายทอดตวัชีว้ดัและ
เปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
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4.4.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5050มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ผลสําเรจ็ตามแผนปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก

203. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย     
ตามแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา

152. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย      
ตามแผนปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจ

54. ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุงการบริหารจดัการเพื่อสนับสนุน         
การดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

101. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย     
ตามแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง

ประเด็นการประเมินผล
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4.4.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การมีสวนรวมของประชาชน

4ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต                       
และประพฤติมิชอบ

7.

3ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ6.

3รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ5.

คุณภาพการใหบริการ
1010มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ

น้ําหนักประเด็นการประเมินผล
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4.4.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

8ตัวชี้วัดภาคบังคับ

การลดระยะเวลาการใหบริการ

การประหยัดพลังงาน

3ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน                                
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ

10.

2ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังานของสวนราชการ9.

3ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 8.

การบริหารงบประมาณ

1010มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
น้ําหนักประเด็นการประเมินผล
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4.4.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2ตัวชี้วัดเลือก (1 ตัวชี้วัด)

การจัดทําตนทุนตอหนวย
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติ12.

รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได11.

การประหยัดงบประมาณ

1010มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
น้ําหนักประเด็นการประเมินผล
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4.4.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมายของ
สวนราชการ

17.

3ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ16.

 การพัฒนากฎหมาย

27ตัวชี้วัดภาคบังคับ

3ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร13.

10ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ15.

การบริหารการเปลีย่นแปลงและการพฒันาบุคลากร
4ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของสวนราชการ14.

การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

การจัดการความรู

3030มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร

น้ําหนักประเด็นการประเมินผล
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4.4.  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3ตัวชี้วัดเลือก (1 ตัวชี้วัด)

ระดับความสําเร็จของการดาํเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ18.

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตวัชีว้ัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล20.

การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง19.

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการองคกร

3030มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
น้ําหนักประเด็นการประเมินผล

กรณีที่สวนราชการใดไมมีเรื่องการพัฒนากฎหมาย ใหนําน้ําหนักไปเพิ่มใหกับตวัชีว้ดัดงัตอไปนี้

- ตวัชีว้ดัที่ 13 จากเดิมน้ําหนักรอยละ 3 เปนรอยละ 8

- ตวัชีว้ดัที่ 14 จากเดิมน้ําหนักรอยละ 4 เปนรอยละ 8

- ตวัชีว้ดัเลือกเพิ่มเติมในมิติที่ 4 จากเดิมน้ําหนักรอยละ 3 เปนรอยละ 4
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4.4.  รายละเอียดตัวชีว้ดัตามรายละเอียดตัวชีว้ดัตาม                          
คํารับรองการปฏิบัติราชการคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11  มิติดานประสิทธิผลมิติดานประสิทธิผล                                                        
ตามแผนปฏบิัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ



20

มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

ประเมนิผลความสําเร็จของการบรรลเุปาหมายตามประเมนิผลความสําเร็จของการบรรลเุปาหมายตาม
แผนปฏิบตัิราชการของกระทรวงแผนปฏิบตัิราชการของกระทรวง  กลุมภารกิจกลุมภารกิจ  และและ            

สวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทาสวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา  และการดําเนนิการและการดําเนนิการ
ปรับปรุงการบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของปรับปรุงการบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ

จังหวดัและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

สวนราชการที่ไดสํารวจและทบทวนภารกิจแลวพบวามีเรื่องที่สวนราชการสามารถ
สนับสนุนยุทธศาสตรและ/หรอืงานบริการของกลุมจงัหวัดและจังหวัด การถายโอน
ภารกิจของสวนราชการใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงระบบฐานขอมลู
จังหวัด

สวนราชการที่ไดสํารวจและทบทวนภารกิจแลวพบวาไมมีเรื่องที่สวนราชการ                        
จะสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจงัหวัดและ
จังหวัด   การถายโอนภารกจิของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมถึงระบบฐานขอมลูจงัหวัด ขอใหมีหนังสอืแจงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 
มกราคม   พ.ศ. 2549  เพื่อพจิารณาเห็นชอบ ใหยกเลิกตัวชี้วัด “ระดับความสําเรจ็ของ
การปรับปรงุการบริหารจดัการเพือ่สนับสนุนการดาํเนินงานของจงัหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” แลวนําน้ําหนัก รอยละ 5 ไปเพิม่ใหกับตวัชี้วัดตามที่กําหนด

การกําหนดน้ําหนัก : ผลสําเรจ็ตามแผนปฏิบัตริาชการ 

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

505201510

50-202010

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

การกําหนดน้ําหนักผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติราชการสําหรบัสวนราชการที่มีกลุมภารกิจ

ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง

ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของกลุมภารกิจ

ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ

ระดับกรม
หรอืเทียบเทา

ตวัชีว้ดัระดับ
ความสําเร็จ

ของการปรบัปรุง
การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุน
การดาํเนินงาน
ของจังหวัดและ
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่

รวม

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

50520-25

50-20-30

การกําหนดน้ําหนักผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัริาชการสําหรบัสวนราชการที่ไมมีกลุมภารกิจ

ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง

ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของกลุมภารกิจ

ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ

ระดับกรม
หรอืเทียบเทา

ตวัชีว้ดัระดับ
ความสําเร็จ

ของการปรบัปรุง
การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุน
การดาํเนินงาน
ของจังหวัดและ
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่

รวม

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

50545--

50-50--

การกําหนดน้ําหนักผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัริาชการสําหรบัสวนราชการ
ที่สังกัดสํานักนายกรฐัมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรฐัมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง

ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง

ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของกลุมภารกิจ

ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ

ระดับกรม
หรอืเทียบเทา

ตวัชีว้ดัระดับ
ความสําเร็จ

ของการปรบัปรุง
การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุน
การดาํเนินงาน
ของจังหวัดและ
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่

รวม

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตาม                 
คํารับรองการปฏบิัติราชการของกระทรวงที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป     
(พ.ศ. 2548-2551) ของกระทรวงทีค่ณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  11  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลเุปาหมายระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลเุปาหมาย                            
ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 10

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตาม                 
คํารับรองการปฏบิัติราชการของกลุมภารกิจที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป     
(พ.ศ. 2548-2551) ของกลุมภารกิจที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  22  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลเุปาหมายระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลเุปาหมาย                            
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการกลุมภารกิจ

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 15

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตาม                 
คํารับรองการปฏบิัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่สอดคลองกับ
แผนปฏบิัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ของสวนราชการระดับกรมหรอืเทียบเทาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  33  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลเุปาหมายระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลเุปาหมาย                            
ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 20

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

น้ําหนัก : รอยละ 5

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน                       
การดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เกณฑการใหคะแนน :

ระดบัคะแนน 1
ระดบัคะแนน 2

ระดบัคะแนน 3
ระดบัคะแนน 4

ระดบัคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน                
การดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน 1

สวนราชการวิเคราะห หรอืทบทวนความตองการของกลุมจงัหวัด/จังหวดั               
ในเรื่องที่จังหวัดตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรือ           

งานบริการของกลุมจงัหวดั/จังหวดั ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน                
การดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เกณฑการใหคะแนน :

จากขั้นตอนที่ 1 สวนราชการจัดลําดับหรอืทบทวนลําดับความสําคัญ                  
ของเรือ่งที่กลุมจงัหวัด/จังหวัดตองการไดรับการสนับสนุน และเลือกเรือ่ง                 
ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 โดยรวมถงึเรือ่งที่เปน

นโยบายสําคัญที่ไดรับมอบหมายจากผูบงัคับบัญชา พรอมทั้งระบุประโยชนที่
คาดวาจะไดรับในการดาํเนินการแตละเรือ่ง

ระดับคะแนน 2

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน                
การดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เกณฑการใหคะแนน :
สวนราชการจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานของจงัหวัด 3 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551) และแผนปฏิบัติการสนับสนุน                              
การดําเนินงานของจงัหวัดปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมทั้งแผนการ                

ถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(ถาม)ี 
เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ                                    

ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549

ระดับคะแนน 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน                
การดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เกณฑการใหคะแนน :

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสนบัสนุนการดําเนินงานของจงัหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 พรอมทั้งติดตามความกาวหนาในการดาํเนินการ
ระหวางปงบประมาณ และจัดทํารายงานหรอืเอกสารสรปุความกาวหนา           

ในการดาํเนินการเสนอผูบังคับบญัชารับทราบ

ระดับคะแนน 4

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  11 ::  มติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการมติิดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน                
การดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เกณฑการใหคะแนน :

ประเมินผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2549
และจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ ณ สิ้นปงบประมาณ                        

โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค ประโยชนที่ไดรับหรอืผลกระทบ
จากการดําเนินงาน และแนวทางในการปรบัปรงุการดําเนินงาน                         

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอผูบังคับบญัชาพิจารณา                                  
และไดรับความเห็นชอบ

ระดับคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
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มิติที่มิติที่  22  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ

สวนราชการสามารถเสนองานบริการที่จะประเมินไดจํานวน 3-5 งานบรกิาร ทั้งนี้ ตองไมซ้ํากับ                     
งานที่ไดเสนอไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สําหรบัสวนราชการที่เสนองานบริการครบทุกงานแลว สามารถเสนองานบริการเดิมได โดยเลือกงาน
บริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 -2548 ที่มีผลการสาํรวจความพึงพอใจต่ําทีสุ่ด 3-5 งานบรกิาร

ผูรับบรกิาร หมายถึง ประชาชนผูมารบับรกิารโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรฐั หรือหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มารบับรกิารจากสวนราชการ

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบรกิาร 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ประเด็นการสาํรวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  55  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรบับรกิารของจงัหวัด โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูจัดจาง
หนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  คุณภาพการใหบริการคุณภาพการใหบริการ
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เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  55  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  คุณภาพการใหบริการคุณภาพการใหบริการ

8580757065
ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

+/- 5

 ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรบัคะแนน 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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น้ําหนัก : รอยละ 3

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  66  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                                  
ในการพฒันาระบบราชการในการพฒันาระบบราชการ 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม  หมายถึง การบริหารที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ                 
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการ            
ของรัฐทั้งทางตรงและทางออม เพื่อนําไปสูการปฏบิัติราชการที่จะสนองตอบตอความตองการ                
ของประชาชนโดยรวม 

ทางตรง ไดแก การที่ภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนไดมสีวนรวมในการใหขอมูลเพื่อการตดัสินใจ              
เลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึง่ หรือเขามามีสวนรวมดาํเนินการในกิจการของรัฐโดยตรง             
เชน การจัดรับฟงความเห็น การรวมในการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ การใหประชาชนรวมเปนกรรมการ 
จัดซื้อจัดจาง การลงประชามติ เปนตน 
ทางออม ไดแก การเสนอความคิดเห็นผานเครือขายหรอืตวัแทนกลุมตางๆ รวมทั้ง การใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนผานสื่อตางๆ เชน จดหมายขาว เว็บไซต สื่อโทรทัศน วทิยุ เปนตน

คําอธิบาย :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  66  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                                  
ในการพฒันาระบบราชการในการพฒันาระบบราชการ 

สวนราชการจะมรีะบบการบรหิารราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น          
จะพจิารณาจากการที่สวนราชการมรีะบบการทํางานที่เปนไปตามหลกัการ การบริหารราชการแบบ                   
มีสวนรวมที่มีการประยุกตใชในระดับสากล  5 ประการ ดังนี้

เปนสวนราชการที่เปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ 
มีการรับฟงความคิดเหน็จากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ                       
ซึ่งจําเปนตองมีแผนการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
เปนหนวยงานที่มีระบบการจัดการขอมูลที่ไดรบัจากประชาชน และผูที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลตาง ๆ                               
ไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการบริหารงานและการตัดสินใจ                     
ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
เปนหนวยงานที่เปดโอกาสใหภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครอืขายตางๆ)ไดมีโอกาส          
เขารวมในกระบวนงานของภาคราชการ  
จัดกระบวนการหรอืกลไกที่เปนรูปธรรมใหภาคประชาชนไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนา
ของการดําเนินงาน สะทอนความคิดเห็น ความตองการ และผลสําเร็จในการทํางานของสวนราชการ

คําอธิบาย :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  66  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                                  
ในการพฒันาระบบราชการในการพฒันาระบบราชการ 

เกณฑการใหคะแนน :

ระดบัคะแนน 1
ระดบัคะแนน 2

ระดบัคะแนน 3
ระดบัคะแนน 4

ระดบัคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน

ทั้งนี้ การวดัความสําเร็จของสวนราชการในระยะแรกนี้ สามารถนบัไดจากระดับ
ความสําเร็จ ระดับที่ 1-5 ของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมวาระบบตาง ๆ 
แตละขั้นตอน  มีครบตามที่กําหนดหรือไมและจําเปนตองพิสูจนถงึคุณภาพของ                                             
การดาํเนินงานแตละขั้นตอนดวย การกําหนดตวัชีว้ัดนี้เปนการกําหนดการวดั              
ในปแรก ๆ เทานั้น  เนื่องจากยังไมเคยมีการวดั
ระดบัความสําเร็จดานนี้มากอน                                                          
ในปตอ ๆ ไปจําเปนตองปรับปรุง
แนวทางการวัดใหสมบูรณมากขึ้น

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  66  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                                  
ในการพฒันาระบบราชการในการพฒันาระบบราชการ 

เกณฑการใหคะแนน :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน

ระดับคะแนน 1

สวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส                                           
โดยชองทางตางๆ  ตอไปนี้ อยางนอย 5 ชองทาง ไดแก 

เอกสารสิ่งพิมพ แผนพับ จดหมายขาว แผนผังขั้นตอนการปฏบิัติงาน                                    
ติดประกาศตางๆ เว็บไซต การจัดทํา Spot โฆษณา การจัดทําโลโก การจัดนิทรรศการ
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ (press release) การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผานสื่อโทรทัศน การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ การจัดงานแถลงขาว                 
(press conference) การจัดทําสื่อเผยแพร (bill board)

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  66  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                                  
ในการพฒันาระบบราชการในการพฒันาระบบราชการ 

เกณฑการใหคะแนน :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน

สวนราชการมรีะบบการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 3 ชองทาง ตอไปนี้ ไดแก 

การจัดใหมีตูรบัขอคิดเห็น การจัดใหมีสายดวน การจัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน 
การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน การจัดสัมมนาวิชาการตางๆ การจัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน (Focus Group) การจัดใหมีศูนยขอมูล / หองสมุด จัดทาํเว็บไซต                        
ซึ่งมีชองทางสื่อสารกับประชาชน (Chat room หรือ Web board)

ระดับคะแนน 2

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  66  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                                  
ในการพฒันาระบบราชการในการพฒันาระบบราชการ 

เกณฑการใหคะแนน :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน

สวนราชการมกีารนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน                   
โดยมีระบบการนาํความคดิเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน            

มีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

ระดับคะแนน 3

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



43

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  66  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                                  
ในการพฒันาระบบราชการในการพฒันาระบบราชการ 

เกณฑการใหคะแนน :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน

สวนราชการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน (เปนทางการและไมเปน
ทางการ) โดยมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน                            

มีการจดัประชมุรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง เปนตน 

ระดับคะแนน 4

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  66  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                                                  
ในการพฒันาระบบราชการในการพฒันาระบบราชการ 

เกณฑการใหคะแนน :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน

มีกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

ระดับคะแนน 5

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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น้ําหนัก : รอยละ 4

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  77  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทจุริตและประพฤติมิชอบการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม          
การทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาความครบถวนของการดําเนินการ                
ใน 2 ประเด็น ไดแก 

ประเด็นที่ 1 : การบริหารสวนราชการในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต              
และประพฤตมิิชอบและการสนับสนุนใหภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ                  
มีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบอยางจริงจงั 
ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมลูการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ              
และการดําเนินการอยางเครงครัดเมือ่พบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ                   
พ.ศ. 2549

คําอธิบาย :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏบิัติการการปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 1.5

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.17.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ//แผนปฏบิัติการแผนปฏบิัติการ                                
การปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบการปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

ประเด็นที่ 1 : การบริหารสวนราชการในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบและการสนับสนุนใหภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในปองกันการทุจริต                  
และประพฤตมิิชอบอยางจริงจงั 

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.17.1ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ//แผนปฏบิัติการแผนปฏบิัติการ                                
การปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบการปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

ประเด็นที่ 1 : การบริหารสวนราชการในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบและการสนับสนุนใหภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในปองกันการทุจริต                  
และประพฤตมิิชอบอยางจริงจงั 

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

ระดบัคะแนน 1
ระดบัคะแนน 2

ระดบัคะแนน 3
ระดบัคะแนน 4

ระดบัคะแนน 5

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.17.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ//แผนปฏิบัติการการปองกันแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับคะแนน 1

มีการทบทวนผลการดาํเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบที่ไดดําเนินการ                              

ตามปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีการวเิคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่กอใหเกิด           
การทุจริตและประพฤตมิิชอบในการปฏิบัติราชการ และสรุปขอมลูที่ได               

จากระบบการรับฟงขอรองเรียน 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



49

เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.17.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ//แผนปฏิบัติการการปองกันแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับคะแนน 2

นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการวิเคราะห
ความเสี่ยงฯ ผลสรปุจากระบบการรับฟงขอรองเรยีนมาใชประกอบการจัดทํา
มาตรการ/แผนปฏิบตัิการฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ                                   
ทั้งนี้  ในการจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการฯ ตองคํานึงถึงระดับความรุนแรง                     
และโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤตมิิชอบในการปฏิบตัิ
ราชการขึน้ดวย 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.17.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ//แผนปฏิบัติการการปองกันแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏบิัติการฯ มีการระบุการ
ดําเนินงานเชิงรุกในการสนับสนุนใหภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวม
ในการปองกันการทุจริตอยางจริงจัง โดยตองกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาค
ประชาชนและภาครัฐ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 2

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



51

เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.17.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ//แผนปฏิบัติการการปองกันแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. วิธกีารใหประชาชนและผูมสีวนไดสวนเสียเขามามี                
สวนรวมในการตรวจสอบ การประมูลงานการจัดซื้อจัดจาง
ของสวนราชการ

2. การจัดกิจกรรมยกยองใหรางวัลหนวยงานของรัฐ/เอกชน/
ประชาชนหรือขาราชการที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง               
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต 

4. การติดตามการดําเนินงานของ ”เครือขาย                      
ภาคประชาชน” อยางเปนรูปธรรม 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเครือขายสามารถ 
“เผยแพรความรูแกประชาชน”

1. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ/หรือหนวยงาน
สวนทองถิ่นในพื้นทีแ่ละเผยแพร ความรู/ขอมลู ขาวสาร/
ระเบียบ/ขอบงัคับ/วิธกีารปฏิบัติที่เกี่ยวของกบัการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต (Ex Parte Rule) ใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ                      
อยางตอเนื่อง เพื่อปองกนัปญหาการรวมมือกันกระทํา           
การทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสงผลที่สําคัญ                  
ตอการทําใหพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดี

1. การสรางความเขมแข็งใหกบั “เครือขายภาคประชาชน”
โดยการสรางความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติที่ดีตอ
การเปนผูสอดสอง แจงเบาะแส และเฝาระวังการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาทีข่องรัฐ 

ภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ)ภาคประชาชน

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



52

เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.17.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ//แผนปฏิบัติการการปองกันแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏบิัติการฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับคะแนน 3

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



53

เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.17.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ//แผนปฏิบัติการการปองกันแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตและประพฤตมิชิอบ”
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งปรากฏตามรายงานของสาํนักงาน ป.ป.ช. 
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และจากระบบรบัฟงขอรองเรียนของ

สวนราชการไดอยางครบถวน 

ระดับคะแนน 4

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



54

เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.17.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ//แผนปฏิบัติการการปองกันแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏิบตัิการฯ ของสวนราชการ    โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคใน
การดําเนินงาน และสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ” ในขั้นตอนที่ 4 พรอมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงแนวทาง/
มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการฯการปองกันและปราบปราม    

การทุจริตและประพฤติมิชอบสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ระดับคะแนน 5

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



55

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําและรายงานขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ของสวนราชการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานการทจุริตในระดับชาติ

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 1.5

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.27.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                
ของสวนราชการของสวนราชการ

ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมลูการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดาํเนินการ                     
อยางเครงครัดเมือ่พบวามกีารกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



56

เกณฑการใหคะแนน :
น้ําหนัก : รอยละ 1.5

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.27.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                
ของสวนราชการของสวนราชการ 

ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมลูการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดาํเนินการ                     
อยางเครงครัดเมือ่พบวามกีารกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดบัคะแนน 1
ระดบัคะแนน 2

ระดบัคะแนน 3
ระดบัคะแนน 4

ระดบัคะแนน 5

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



57

เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.27.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบ                              
ของสวนราชการของสวนราชการ 

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับคะแนน 1

จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรปูแบบ รายการ และวธิีการ                                        
ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

กําหนด และมีการปรับปรงุสถานะของผลการดาํเนินงาน                                           
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



58

เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.27.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบ                              
ของสวนราชการของสวนราชการ 

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับคะแนน 2

มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป 
Information และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมลู
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารสวนราชการในการเฝาระวังและตดิตามการ

ปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ



59

เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.27.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบ                              
ของสวนราชการของสวนราชการ

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง การเขาประมูลงานของสวนราชการ                                    
โดยใหมีความครอบคลุมในเรื่องความโปรงใส (Transparency) ใน 3 ประเด็นหลัก

1) ความโปรงใสของกระบวนการ (Process)
2) ความโปรงใสของผูปฏบิัติหนาที่ (Bureaucrat)
3) ความโปรงใสของการเผยแพรขอมูล (Publication)
ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด 

ระดับคะแนน 3

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.27.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบ                              
ของสวนราชการของสวนราชการ 

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีการรายงานขอมูลตามขัน้ตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และ ขั้นตอนที่ 3
ไปยงัสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 

ระดับคะแนน 4

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.27.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทจุริตและประพฤติมิชอบ                              
ของสวนราชการของสวนราชการ

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีการรายงานขอมูลตามขัน้ตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และ ขั้นตอนที่ 3
ไปยงัสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) ตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระดับคะแนน 5

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบรูณตามประเด็น                         
ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ โดยมีเอกสาร
ประกอบหรือมพียานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได 

และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทียบกับจํานวน
สํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ขอทราบ

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 1

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.37.3  รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ                                             
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดภายในระยะเวลาทีก่ําหนด  

ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมลูการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดาํเนินการ                     
อยางเครงครัดเมือ่พบวามกีารกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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เกณฑการใหคะแนน :

สูตรการคํานวณ :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.37.3  รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ                                             
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดภายในระยะเวลาทีก่ําหนด  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จํานวนสาํนวนการสอบสวนที่ดาํเนนิการไดครบถวนสมบูรณ                                                                
และจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด         x 100

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอทราบ

8070605040
ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

+/- 10

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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1. กรณีที่ไมสามารถดาํเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการชี้มูลของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) หรอืศูนยดํารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเรว็ และเด็ดขาด 

2. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมตวิามีมูลความผิดทาง
วินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน  30 วัน นับแตวันที่
ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พรอมทั้ง สงสาํเนา
คําสัง่ลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน 15 วัน     
นับแตวันทีไ่ดออกคําสัง่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 มาตรา 93

3. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน

4. กรณีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นและ/หรือไดมีการไตสวนขอเท็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตไิตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวามีมูลความผิด      
ทางวินัยและ/หรือทางอาญา จะพิจารณาปรับลดคะแนนตามความรุนแรงของเรื่อง

เงือ่นไข : การพิจารณาปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  77  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทจุริตและประพฤติมิชอบการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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2. ใหจังหวัดมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหนวยงานราชการ   
บริหารสวนภูมิภาค และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรอืมีที่ตั้งอยู
ในสวนภูมิภาค และผูวาราชการจงัหวัดไดรับมอบอาํนาจจากผูบังคับบญัชาของ                     
สวนราชการ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอาํนาจ 
พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการบริหารสวนกลางตองมอบอาํนาจ
ใหผูวาราชการจงัหวัดดวย ทั้งนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสงักัดราชการบริหาร                  
สวนทองถิ่น

1. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หนวยงานในสังกดัที่ตั้งอยูในสวนกลางเทานั้น 

หมายเหตุ :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  77  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทจุริตและประพฤติมิชอบการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มิติที่มิติที่  22 ::  มิติดานคุณภาพการใหบริการมิติดานคุณภาพการใหบริการ
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มิติที่มิติที่  33  มิติดานประสิทธิภาพมิติดานประสิทธิภาพ                                                        
ของการปฏบิัติราชการของการปฏบิัติราชการ
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจาย
รายจายลงทุนของสวนราชการ     ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบกลาง 
รายการคาใชจายเพื่อปรับกลยทุธ  และรองรับการเปลี่ยนแปลง และงบประมาณทีไ่ดรับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจาก
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเลก็ทรอนิกส (GFMIS) 

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  88 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจาย                            
เงินงบประมาณรายจายลงทุนเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณ
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

สูตรการคํานวณ :
ขั้นตอนที่ 1 : คํานวณหา  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับ   
อัตราการเบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  88 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจาย                            
เงินงบประมาณรายจายลงทุนเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณ

2.102. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง
0.901. รายการคาครุภณัฑ

น้ําหนัก (รอยละ)รายการงบประมาณรายจายลงทุน 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

x 100
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตารางและสูตรการคํานวณ :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  88 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจาย                            
เงินงบประมาณรายจายลงทุนเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณ

Σ (Wi x SMi)รวม = 1

(คาคะแนนของรายการคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง x 
น้ําหนักของรายการคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง)

คาคะแนนของ
รายการคาที่ดินและ

สิง่กอสราง

83787368630.70
(2.10/3.00)

2. รายการคา
ที่ดินและ
สิง่กอสราง 

(คาคะแนนของรายการคา
ครุภัณฑ x น้ําหนักของ
รายการคาครุภัณฑ)

คาคะแนนของ
รายการ                  

คาครุภัณฑ

83787368630.30
(0.90/3.00)

1. รายการคา
ครุภัณฑ 

54321

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
(SMi x W i) 

คาคะแนนที่ไดของ
แตละรายการ(SMi)

เกณฑการใหคะแนน
น้ําหนักรายการ

ของ          
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i)

รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

แหลงขอมูลอางองิ : ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทนุ x
น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) Σ (Wi x SMi)

เทากับ

เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  88 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจาย                            
เงินงบประมาณรายจายลงทุนเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณ

54321
ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

+/- 5
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณา
จากความครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาที่ใช เปนตน ที่จัดเก็บในฐานขอมูล 
ที่จําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน                                
การจัดทําและการดําเนินงานตามแผนงาน/มาตรการไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานที่  
สวนราชการสามารถลดไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.2549 กับปรมิาณ   
การใชในปงบประมาณ พ.ศ.2546
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด ไฟฟาและน้ํามัน

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  99   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการของสวนราชการ

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 2

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงาน
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เกณฑการใหคะแนน :

สูตรการคํานวณ : ไฟฟา (น้ําหนัก : รอยละ 1)

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  99 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการของสวนราชการ

ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย) -
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย)
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย)

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงาน

มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน1

ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 10 ถึง รอยละ 155

ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถงึรอยละ 104

ประหยัดไฟฟาไดตัง้แตรอยละ 0 ถงึรอยละ 53

ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการประหยัดไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน

2

เกณฑการใหคะแนนระดับคะแนน

มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

x 100
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เกณฑการใหคะแนน :

สูตรการคํานวณ : น้ํามัน (น้ําหนัก : รอยละ 1)

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  99 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการของสวนราชการ

ปริมาณการใชน้าํมันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) -
ปริมาณการใชน้าํมันปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ลิตร)
ปริมาณการใชน้าํมันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร)

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงาน

มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามันครบถวน1

ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 155
ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 5 ถงึรอยละ 104
ประหยัดน้ํามันไดตัง้แตรอยละ 0 ถงึรอยละ 53

ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดน้ํามัน จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการประหยัดน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 

2

เกณฑการใหคะแนนระดับคะแนน

มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

x 100
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  33

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1010 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การลดระยะเวลาการใหบริการการลดระยะเวลาการใหบริการ

จํานวนกระบวนงาน
ที่สวนราชการเสนอ

เพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ไมนอยกวา รอยละ 75
ของจํานวนกระบวนงาน

ทั้งหมด

+จํานวนกระบวนงาน
ที่ถูกประเมินผล

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และ 2548

จํานวนกระบวนงานทีถู่กประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548

จะตองนํามาประเมิน                              
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

สามารถเลอืกมาประเมินผล                
ในปงบประมาณป พ.ศ. 2549 ได
โดยไมตองสงหนงัสือชี้แจงมายัง

สํานักงาน ก.พ.ร.

ไมตองนาํมาประเมิน                                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ลดระยะเวลาลงไดไมถงึรอยละ 30ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 30
แตไมถงึรอยละ 50

ลดระยะเวลาลงไดตัง้แตรอยละ 50 
ขึ้นไป
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1010  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการ จะเปรียบเทียบ
ระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กับระยะเวลาการใหบริการ                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 โดยรวมระยะเวลารอคอยดวย 

ทั้งนี้ หากไมมีขอมูลพื้นฐานของงานบริการที่นาํมาประเมินผล ใหใชขอมูลปจจุบัน                    
ที่สามารถจัดเก็บไดเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการประเมินผล

ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงาน กรณีไมระบุมาจะถือวา                 
ใหน้าํหนักเทากนั

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การลดระยะเวลาการใหบริการการลดระยะเวลาการใหบริการ
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1010  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

สําหรับกระบวนงานทีม่ีสาขาใหบริการหลายแหง ใหดําเนินการลดรอบระยะเวลา
การใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชคาเฉลี่ยระยะเวลาการใหบริการ เปนผลการ
ดําเนินงาน
สวนราชการสวนกลางเสนอเฉพาะกระบวนงานทีม่ีปฏิบัติอยูในหนวยงานที่ตั้งอยู 
ในสวนกลางเทานั้น สําหรับในสวนภูมิภาคใหเปนหนาที่ของจังหวัดเปนผูเสนอ
หนวยงานราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในจังหวัด ใหนับเปนงานของจังหวัด 
ยกเวน ในกรณทีีส่วนราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค 
และมีพืน้ที่รับผดิชอบครอบคลุมหลายจังหวัด 
ใหสวนราชการประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละแหง                       
ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การลดระยะเวลาการใหบริการการลดระยะเวลาการใหบริการ
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เงื่อนไข :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1010   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละเรื่อง             
ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนน             
ที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้  

2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรยีนหรือคํารองของประชาชน                    
ในระยะเวลาที่ต่ํากวามาตรฐานทีห่นวยงานกลางกําหนด 
(โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของ               
ตัวชี้วัดนี้  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การลดระยะเวลาการใหบริการการลดระยะเวลาการใหบริการ
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

มจีํานวนมจีํานวน  22  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  ((เลือกเลือก  11  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด))  มีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากับมีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากับ    รอยละรอยละ  22

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1111  รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ตัวชี้วดัเลือกเพิ่มเติมตัวชี้วดัเลือกเพิ่มเติม
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  22

คําอธบิาย :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1111  รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดรอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได

สวนราชการที่สามารถใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรและยังได                      
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนด แสดงถึงการมปีระสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ  
โดยพิจารณาจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง งบประมาณทุกงบที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ไมรวมงบบุคลากร (เฉพาะขาราชการและลูกจางประจาํ) งบกลาง                               
และงบประมาณที่สวนราชการไดรับจัดสรรเพิม่เติมระหวางปงบประมาณหลงัวนัที่ 2 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2549

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การประหยัดงบประมาณการประหยัดงบประมาณ
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เกณฑการใหคะแนน :

สูตรการคํานวณ :
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1111  รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดรอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได

54321
ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

+/- 1

มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การประหยัดงบประมาณการประหยัดงบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  -
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2549                                       

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
X 100
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

2) กรณีแผนงาน/โครงการที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว                        
(ไมอยูในกรณีที่ 1)

1) กรณีที่สวนราชการจะตองปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อันมีการระบุไวเปนลายลักษณอักษร
หรอืมติคณะรัฐมนตรี เชน การใหชะลอโครงการ หรอืการใหมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
ของอปุกรณที่ใชทําใหมูลคาเปลี่ยนแปลงไป

เงื่อนไข :
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1111  รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดรอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได

การปรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับการประเมินผล
สามารถปรับตัวเลขของเงนิงบประมาณไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การประหยัดงบประมาณการประหยัดงบประมาณ



82

มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน :

น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  22
คําอธิบาย :

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลติ หมายถึง การที่สวนราชการสามารถ
จัดทําบญัชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลกัได

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดทําตนทนุตอหนวยการจัดทําตนทนุตอหนวย  

ระดบัคะแนน 1
ระดบัคะแนน 2

ระดบัคะแนน 3
ระดบัคะแนน 4

ระดบัคะแนน 5
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดทําตนทนุตอหนวยการจัดทําตนทนุตอหนวย  

ระดับคะแนน 1

มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการจดัทํา          
ตนทุนตอหนวยผลผลิตและมีการอบรมเกี่ยวกับหลกัเกณฑ                    

และวิธีการจัดทาํตนทุนตอหนวยตามทีก่รมบัญชีกลางกําหนด 
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดทําตนทนุตอหนวยการจัดทําตนทนุตอหนวย  

ระดับคะแนน 2

มีฐานขอมูลทีใ่ชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก                     
ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคาง              

ทั้งคาใชจายทางตรงและคาใชจายทางออม                                                     
และเกณฑการปนสวนคาใชจาย 
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดทําตนทนุตอหนวยการจัดทําตนทนุตอหนวย  

จัดทําบญัชีตนทุนตอหนวยผลผลิตอยางนอย 6 เดือน ของปงบประมาณ    
พ.ศ.2548 และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามหลกัเกณฑและวิธีการ              
ทีก่รมบญัชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

ระดับคะแนน 3
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดทําตนทนุตอหนวยการจัดทําตนทนุตอหนวย  

เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง                    
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่จัดทําขึ้น                           
ในขั้นตอนที่ 3 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นหรอืลดลงอยางไร 

พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดงักลาว และจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลติไดแลวเสร็จ 

ระดับคะแนน 4
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มิติที่มิติที่  33 ::  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดทําตนทนุตอหนวยการจัดทําตนทนุตอหนวย  

มีการกําหนดแนวทางหรอืแผนการลดตนทุนตอหนวยผลผลิต                
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550

ระดับคะแนน 5
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มิติที่มิติที่  44  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

1) ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
2) ระดับคุณภาพของรายละเอียดของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน                        

ประเด็นยุทธศาสตร  
3) ผลสําเร็จของการดําเนินการแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร     

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1313  ระดับระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน                                    
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

คําอธิบาย : พิจารณาความสําเร็จโดยกาํหนดการประเมินผลใน 3 ประเด็นยอย คือ 
น้ําหนัก : รอยละ 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดการความรูการจัดการความรู

โดยกําหนดใหสวนราชการเลอืก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําแผนการจัดการความรูเพือ่
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ควรเปนประเด็นยุทธศาสตร
เดียวกันกับที่สวนราชการไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

พิจารณาความสําเร็จจากวันที่ไดรับเอกสารแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  13.113.1  ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน                                  
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร  

เกณฑการใหคะแนน :

น้ําหนัก : รอยละ 0.5

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1313  ระดับระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรยุทธศาสตร

คําอธิบาย :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดการความรูการจัดการความรู

31 ม.ค. 497 ก.พ. 4914 ก.พ. 4921 ก.พ. 4928 ก.พ. 49
ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1
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เพื่อกําหนดรูปแบบแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงานใหอยูบนมาตรฐาน
เดียวกันและมีผลลพัธของแผนที่มุงเนนการสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  13.213.2  ระดับคุณภาพของแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนุนระดับคุณภาพของแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนุน                                                          
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร 

น้ําหนัก : รอยละ 1.0

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1313  ระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรศาสตร

คําอธิบาย :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดการความรูการจัดการความรู
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  13.213.2  ระดับคุณภาพของแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนุนระดับคุณภาพของแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนุน                                                          
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร 

น้ําหนัก : รอยละ 1.0

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1313  ระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรศาสตร

เกณฑการใหคะแนน :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดการความรูการจัดการความรู

มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางหรือการเพิ่มพูนคลังความรูที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

5
มีการระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน4
มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชดัเจน3
มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 2

มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตรงตามที่
กําหนดและไดผานการตรวจสอบแลวจาก Chief Knowledge Officer - CKO

1
เกณฑการใหคะแนนขอ
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1. จะพิจารณาปรับลดคะแนน ในกรณีทีท่ี่ปรึกษามีขอเสนอแนะใหสวนราชการปรับ                
หรือแกไขแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ในหวัขอ           
หรือประเด็นที่สําคัญ

2. สําหรับสวนราชการทีจ่ะตองปรับหรือแกไขแผนฯ ตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษา               
ตองจัดสงแผนฯที่ปรับหรือแกไขแลวเสร็จมายังสํานักงาน ก.พ.ร.
ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 หากไมสามารถจัดสงไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  13.213.2  ระดับคุณภาพของแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนุนระดับคุณภาพของแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนุน                                                          
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1313  ระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรศาสตร

เงื่อนไข :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดการความรูการจัดการความรู
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พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจดัการความรู                          
เปนรอยละของกิจกรรมทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :

ตัวชีว้ัดตัวชีว้ัด  13.313.3  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูรอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู                                  
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25492549

น้ําหนัก : รอยละ 1.5

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1313  ระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรศาสตร

คําอธิบาย :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การจัดการความรูการจัดการความรู

10090807060
ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

+/- 10
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สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมจัดทํา
1.  สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
2.  แผนปฏบิัติการ (Action Plan) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สวนราชการ โดยใชขอมูลที่ไดมาจากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูล
สารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ กิจกรรมและ 
ชวงเวลาทีจ่ะดําเนินการ ในแตละกิจกรรม พรอมระบุผลลพัธของแตละกิจกรรม
อยางชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ              
สวนราชการสวนราชการ

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 4

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  
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ซึ่งในสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และแผนปฏบิัติ
การฯ (Action Plan) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ        
มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย ดังตอไปนี้ 

1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ
1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการทีค่วรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม และ

จําเปนตองปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศทีใ่ชอยูเดิม

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ              
สวนราชการสวนราชการ

น้ําหนัก : รอยละ 4

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  
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2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่เกีย่วของ                
และ ผูบริหารของสวนราชการ

2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน 
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการ

ของผูใชงาน (User)  กลุมตาง ๆ ได
2.3 การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ                 

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ              
สวนราชการสวนราชการ

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  
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3. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ
3.1 กระบวนการหรอืระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery 

Procedures)
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมัน่คงของระบบสารสนเทศ (Security Audit 

Procedure)
3.3 การกาํหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรอืใชงานขอมลูในระบบ

สารสนเทศ  สําหรับผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ                 
และผูบรหิารของสวนราชการ

3.4 แผนการจัดการหรอืแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมลูสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร           

ของสวนราชการ

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ              
สวนราชการสวนราชการ

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ              
สวนราชการสวนราชการ

เกณฑการใหคะแนน :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  

1 ก.พ. 498 ก.พ. 4915 ก.พ. 4922 ก.พ. 491 มี.ค. 490.51) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ
ทบทวน ฯ และแผนปฏิบตัิ
การฯ ใหแกสํานักงาน ก.พ.ร.

10
ประเด็นยอย

9
ประเด็นยอย

8
ประเด็นยอย

7
ประเด็นยอย

6
ประเด็นยอย

0.52) สรุปผลการทบทวน ฯ มี
คุณภาพและเนื้อหา
ครอบคลุมทัง้ 3 ประเด็น
หลักและ 10ประเด็นยอย

10
ประเด็นยอย

9
ประเด็นยอย

8
ประเด็นยอย

7
ประเด็นยอย

6
ประเด็นยอย

13) แผนปฏิบตัิการ ฯ มีคุณภาพ
และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง  3 
ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย

54321
เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก

(รอยละ)
การประเมินผล
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่1414  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ              
สวนราชการสวนราชการ

เกณฑการใหคะแนน :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการพฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  

1009590858014) รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการ ฯ     
ที่นําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จครบถวน 

1009590858015) รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการ ฯ            
ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวนและสามารถ
บรรลุวตัถปุระสงคของแผนปฏิบัตกิาร ฯ            
ที่กําหนดไว

54321

เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก
(รอยละ)

การประเมินผล
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ระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึงความสําเรจ็              
ของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ (Blueprint for Change) ที่
สวนราชการไดจดัทําขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจดัทํา
ขอเสนอการเปลีย่นแปลง สําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือ สวนราชการะตองดําเนินการ
จัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใหครบทุกประเด็นยุทธศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นี้ 

การประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นี้ แบงเปน 2 ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลีย่นแปลงของสวนราชการ
2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1515  ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและนําขอเสนอระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง                            
ไปสูไปสูการปฏิบัติการปฏิบัติ

คําอธิบาย :
น้ําหนัก : รอยละ 10

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากร
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น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  66
เกณฑการใหคะแนน :
พจิารณาความสําเรจ็ในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร.  
ชวงที่ 1 การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 3 แบงเปน
1) ระยะเวลาการสงงาน น้ําหนักรอยละ  1
2) ความครบถวนของงาน น้ําหนักรอยละ  2

ตัวชีว้ัดที่ตัวชีว้ัดที่  15.115.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ

31 มี.ค. 497เม.ย.4914 เม.ย.4921 เม.ย.4928 เม.ย.491. ระยะเวลาการสงงาน  
1

ระดับ 1

54322. ความครบถวนของงาน

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากร
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เงื่อนไข : ประเด็นความครบถวนของงาน จะพิจารณาจากความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตรทีจ่ัดสงให                       
สํานักงาน ก.พ.ร. ตามแบบฟอรมรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่กําหนด โดยจะมีการพิจารณา              
และปรับลดคะแนนในเชงิคุณภาพ

ความครบถวนของงาน : ชวงที่ 1

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10 ของจํานวน
ประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 2

ไมมีการจดัสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 1

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25 ของจํานวน
ประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 3

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50 ของจํานวน
ประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 4

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร 5

เกณฑการใหคะแนนระดับคะแนน

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากร
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เกณฑการใหคะแนน :
พจิารณาความสําเรจ็ในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร.
ชวงที่ 2 การประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน  2549 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 3 แบงเปน
1) ระยะเวลาการสงงาน น้ําหนักรอยละ  1
2) ความครบถวนของงาน น้ําหนักรอยละ  2

ตัวชีว้ัดที่ตัวชีว้ัดที่  15.115.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ

30 ก.ย. 497 ต.ค. 4914 ต.ค. 4921 ต.ค. 4928 ต.ค. 491. ระยะเวลาการสงงาน  
1

ระดับ 1

54322. ความครบถวนของงาน

ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากร
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เงื่อนไข : ประเด็นความครบถวนของงาน จะพิจารณาจากความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตรทีจ่ัดสงให                       
สํานักงาน ก.พ.ร. ตามแบบฟอรมรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่กําหนด โดยจะมีการพิจารณา              
และปรับลดคะแนนในเชงิคุณภาพ

ความครบถวนของงาน : ชวงที่ 2

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10 ของจํานวน
ประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 2

ไมมีการจดัสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 1

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25 ของจํานวน
ประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 3

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50 ของจํานวน
ประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 4

การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร 5

เกณฑการใหคะแนนระดับคะแนน

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากร
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1515  ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและนําขอเสนอระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง                          
ไปสูไปสูการปฏิบัติการปฏิบัติ

ตัวชีว้ัดที่ตัวชีว้ัดที่  15.215.2  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอ                
การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ

คําอธิบาย :
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือ

รายละเอียดกิจกรรมทีก่ําหนดในแตละแผนงาน ตามประเด็นยุทธศาสตรที่จัดทํา
ขอเสนอฯ ไดแลวเสร็จ ณ 30 กนัยายน 2548 โดยแตละแผนงานจะตองจัดลําดับ
ความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักในแตละแผนงาน

น้ําหนัก : รอยละ 4

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากร
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ตารางและสูตรการคํานวณ :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากร

ผลรวมของ (คาคะแนนทีไ่ดของ
โครงการ x น้ําหนักของโครงการ

รวม = 1

(คาคะแนนของแผนงานที่ i x   
น้ําหนักของแผนงานที่ i)

คาคะแนนของ
แผนงานที่ i

100908070600.xxแผนงานที่ i /
แผนงาน.......

(คาคะแนนของแผนงานที่ 2 x   
น้ําหนักของแผนงานที่ 2)

คาคะแนนของ
แผนงานที่ 2

100908070600.xxแผนงานที่ 2/
แผนงาน ข.

(คาคะแนนของแผนงานที่ 1 x   
น้ําหนักของแผนงานที่ 1)

คาคะแนนของ
แผนงานที่ 1

100908070600.xxแผนงานที่ 1/
แผนงาน ก.

54321

คะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก
(SMi x Wi)

คะแนนที่ได
ของแตละ
แผนงาน

(SMi)

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับ
รอยละของความสําเร็จหรือ
ความคืบหนาที่ปฏิบัติไดตาม
แผนการดําเนินงานของ

ปงบประมาณทีท่ําการประเมินผล

น้ําหนัก
ของแตละ
แผนงาน

(Wi)

ลําดับที่ของ
แผนงาน /
ชื่อแผนงาน

(i)
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เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนระดับคะแนน

∑ (Wi x SMi) = 22
∑ (Wi x SMi) = 33

∑ (Wi x SMi) = 11

∑ (Wi x SMi) = 5
∑ (Wi x SMi) = 4

5
4

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากร
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1166  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ  
น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  33
คําอธิบาย :
พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันากฎหมายการพฒันากฎหมาย
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1166  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ  
น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  33
เกณฑการใหคะแนน:

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันากฎหมายการพฒันากฎหมาย

ระดับคะแนน 1

รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม                           
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1166  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ  
เกณฑการใหคะแนน:

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันากฎหมายการพฒันากฎหมาย

ระดับคะแนน 2

สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรอง หรือขอบังคับที่จะตองดาํเนินการยกเลิกหรอืแกไข
เพิ่มเติมที่อยูในความรบัผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวสิาหกิจ และหนวยงานของรัฐทกุแหง                
ใหสอดคลองตามกรอบนโยบายในการพัฒนากฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไวซึ่งจะตอง
ดําเนินการปรับปรุงพฒันากฎหมายในหลัก 3 ประการ 15 แนวทาง / กรอบยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 / หลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1166  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ  
เกณฑการใหคะแนน:

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันากฎหมายการพฒันากฎหมาย

จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดไว โดยมีการจัดทําการรับฟงความคดิเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย                          

หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus group) หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัยมาดําเนินการ 
และนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายทั้ง 9 คณะหรือ               

ทีมผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่คณะอนุกรรมการกาํกับการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
ไดแตงตัง้ไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนทีร่ับผิดชอบ หากไมสามารถดําเนินการ                     
ไดตองชี้แจงเหตผุลประกอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนาของสวนราชการ                     

จะเปนผูใหความเห็นชอบ 

ระดับคะแนน 3
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1166  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ  
เกณฑการใหคะแนน:

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันากฎหมายการพฒันากฎหมาย

จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2549 โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการ
พัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผล                                  

ที่จะดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหคณะอนุกรรมการ
กํากับการพัฒนากฎหมายของสวนราชการไดภายในวันที่ 28 กุมภาพนัธ 2549

ระดับคะแนน 4
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เงื่อนไข : จํานวนกฎหมายที่บรรจุอยูในแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ตองเปนไปตามเปาหมายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่กําหนดไวตามแผนบริหารราชการแผนดิน คือ สวนราชการตองพัฒนากฎหมาย
ไมนอยกวารอยละ 30 ของฐานขอมูลจํานวนกฎหมายที่มีอยู แตถาสวนราชการใดไมสามารถดาํเนินการได
ตามเปาหมาย จะตองเสนอเรื่องใหคณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมายพิจารณาใหความเหน็ชอบ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1166  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ  
เกณฑการใหคะแนน:

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันากฎหมายการพฒันากฎหมาย

แผนพฒันากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอ                                             
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ระดับคะแนน 5
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1717  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ  
น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  77
คําอธิบาย :

พจิารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตาม
ขั้นตอน (Milestone) ตามแผนพฒันากฎหมายประจําป พ.ศ. 2549 (ประเมินผลงานถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2549) ที่สวนราชการนําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว 

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันากฎหมายการพฒันากฎหมาย
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ตารางและสูตรการคํานวณ :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันากฎหมายการพฒันากฎหมาย

ผลรวมของ (คาคะแนนของกฎหมาย x 
น้ําหนักของกฎหมาย)/7

รวม = 7*

(คาคะแนนของกฎหมายที่ i x                
น้ําหนักของกฎหมายที่ i)7

คาคะแนนของ
กฎหมายที่  i

100908070600.xxชื่อกฎหมายที่ 
i

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 2 x                
น้ําหนักของกฎหมายที่ 2)/7

คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 2

100908070600.xxชื่อกฎหมายที่ 
2

(คาคะแนนของกฎหมายที่ 1 x                
น้ําหนักของกฎหมายที่ 1)/7

คาคะแนนของ
กฎหมายที่ 1

100908070600.xxชื่อกฎหมายที่ 
1

54321

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
(Li x Wi)

คะแนนที่ไดของ         
แตละกฎหมาย

(Li)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของความสําเร็จหรือความคืบหนาที่
ปฏิบัติไดตามแผนพฒันากฎหมาย

ของปงบประมาณที่ทําการประเมินผล

น้ําหนักของ
แตละ

กฎหมาย 
(Wi)

ลําดับที่ของ
กฎหมาย

(i)

* ผลรวมของน้ําหนักของทุกกฎหมายเทากับรอยละ 7
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เกณฑการใหคะแนน :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การพฒันากฎหมายการพฒันากฎหมาย

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 55

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 44

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 33

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 22

ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 11

เกณฑการใหคะแนนระดับคะแนน
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มจีํานวนมจีํานวน  33  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  ((เลือกเลือก  11  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด))  มีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากับมีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากับ    รอยละรอยละ  33

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1818  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดบัองคกรสูระดบับคุคล

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วดัเลือกเพิ่มเติมตัวชี้วดัเลือกเพิ่มเติม



119

มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1818  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ  

คําอธิบาย :
การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนาํกรอบการดาํเนินการตาม                      
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546  
รวมทั้งหลักเกณฑและแนวคิดของรางวลัคุณภาพแหงชาติของของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดแก  Malcolm Baldrige Quality Award (MBNQA) และ Thailand Quality Award (TQA)  
มาศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบเพื่อพฒันาเปนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
และนําเกณฑดังกลาวไปสงเสริมใหสวนราชการใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดรับกับกลยุทธหลักในการสรางความเปนเลิศ                 
ในระบบราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพฒันาระบบราชการ 
ของแผนการบริหารราชการแผนดิน

น้ําหนัก : รอยละ 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1818  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ  

คําอธิบาย(ตอ) :
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การยกระดับและพัฒนาคุณภาพ                
การบริหารจัดการของสวนราชการใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยสวนราชการตองทําการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุงองคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในป 2548 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเริ่มเตรยีมความพรอมในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐใหกับสววนราชการตางๆ โดยการใหความรู สรางความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการ
และการสรางบุคลากรของสวนราชการ  ใหมีความรูพื้นฐานในการประเมินตนเอง สําหรับในระยะ
ตอไป  จะเปนการสงเสริมสวนราชการใหดําเนินการในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมตอไปตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว สําหรับการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดจัดทําคูมือ
แนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทาง
ดําเนินการ ในรายละเอียดตอไป

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1818  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

ระดบัคะแนน 1
ระดบัคะแนน 2

ระดบัคะแนน 3
ระดบัคะแนน 4

ระดบัคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1818  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน 1

จัดประชุมชี้แจงใหความรูเรี่องการพฒันาคุณภาพ                                             
การบริหารจัดการภาครัฐกับหนวยงานที่สวนราชการคัดเลอืก

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1818  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการของ      
สวนราชการ และจัดทําแผนดําเนินการพรอมกาํหนดผูรับผิดชอบใน
แตละหมวด (Category Champion) ตามเกณฑคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ พรอมขออนมุัติแผนดําเนินการตอผูบงัคับบัญชา

ระดับคะแนน 2

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1818  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

จัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม
ในการประเมินองคกรดวยตนเอง

ระดับคะแนน 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1818  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั

ระดับคะแนน 4

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1818  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตน

ระดับคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1919  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง

คําอธิบาย :
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ/การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน           
และจะสงผลกระทบหรอืสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)
หรอืความลมเหลวหรอืลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ของจงัหวัด
ระบบบรหิารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกจิกรรม รวมทั้ง
กระบวนการการดําเนินการตางๆ โดยลดมลูเหตุแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย 
เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได 
ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรอื
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ของจงัหวัดเปนสําคัญ 

น้ําหนัก : รอยละ 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1919  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑการใหคะแนน :

ระดบัคะแนน 1
ระดบัคะแนน 2

ระดบัคะแนน 3
ระดบัคะแนน 4

ระดบัคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1919  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน 1

มีคณะกรรมการหรอืคณะทํางานบรหิารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย                 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ โดยมผีูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ                  
หรอืคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมบีทบาทสําคัญ                                        
ในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1919  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑการใหคะแนน :

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย 
(ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาส
ทีจ่ะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551)
ของสวนราชการ 

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง

ระดับคะแนน 2

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1919  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑการใหคะแนน :

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จ และจัดสงมายัง

สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยในแผนฯ ดังกลาว 
ตองมีการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏบิัติการในการสรางความรู ความเขาใจ 
ใหกับบุคลากรทกุระดับของสวนราชการในดานการบริหารความเสี่ยงและ

การดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ระดับคะแนน 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1919  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑการใหคะแนน :

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน

ระดับคะแนน 4

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1919  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑการใหคะแนน :

สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และกําหนดแนวทางการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการ สําหรับปงบประมาณ         

พ.ศ. 2550 ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ 

ระดับคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  2020  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคลสูระดับบุคคล

คําอธิบาย :
ความสําเร็จของการถายทอดตวัชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดบับุคคล หมายถึง 
ความสําเร็จที่สวนราชการจดัใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในสวนราชการ 
(Internal Performance Agreement: IPA) โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอด
เปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพนัธกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ ไปยงัหนวยงานที่
รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึง
ระดับบุคคล  และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจดัใหมีการติดตามและ
ประเมินผล การดําเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ.2549

น้ําหนัก : รอยละ 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  2020  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคลสูระดับบุคคล

เกณฑการใหคะแนน :

ระดบัคะแนน 1
ระดบัคะแนน 2

ระดบัคะแนน 3
ระดบัคะแนน 4

ระดบัคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  2020  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคลสูระดับบุคคล

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน 1

มีการกําหนดแผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  2020  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคลสูระดับบุคคล

เกณฑการใหคะแนน :
มีการยืนยันวสิยัทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากับ
หนวยงานในสังกัด 
จัดทํา Strategy Map ของแตละหนวยงานในสังกัด โดยกาํหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยทุธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกบัเปาประสงคและ
ประเด็นยทุธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการในระดับผูอํานวยการ
สํานัก/กอง กับหัวหนาสวนราชการ

ระดับคะแนน 2

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  2020  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคลสูระดับบุคคล

เกณฑการใหคะแนน :

มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานัก/กองและ      

มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

ระดับคะแนน 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล



139

มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  2020  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคลสูระดับบุคคล

เกณฑการใหคะแนน :

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย                                        
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ในระดับระดับผูอํานวยการสํานกั/กอง

ระดับคะแนน 4

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  2020  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคลสูระดับบุคคล

เกณฑการใหคะแนน :

มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานในระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง  
ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation)

ระดับคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
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มิติที่มิติที่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

การประเมินผลตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการกําหนดเปาหมายขององคกร
และการถายทอดเปาหมาย” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 นั้น สวนราชการควรมี
การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับสํานัก กอง จนถึงระดับบุคคลใหสอดคลองกับ
ระดับองคกร 

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  2020  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคลสูระดับบุคคล

หมายเหตุ :

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
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