คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ

ของกองบัญชาการศึกษา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

คํานํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการความคุมคาในภารกิจ
และอาจจัดใหมีการประเมินผลภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับ หรือหนวยงานในสวนราชการ โดยสวนราชการ
ที่ใหบริการมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สามารถเพิ่มผลงาน โดยไมเปนการเพิ่มคาใชจายหรือสามารถ
ดําเนินการตามแผนลดคาใชจายตอหนวยได สวนราชการจะไดรับจัดสรรเงินรางวัลเพื่อนําไปจัดสรรในสวนราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดกําหนดใหหนวยงานในระดับกองบัญชาการ หรือเทียบเทา และ
หนวยงานระดับกองบังคับการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการศึกษา ไดจัดทําคูมือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัด
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะชวยใหทุกหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น สงผลใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหนวย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเปาหมายที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนดตอไป
ทั้งนี้ หากเกณฑการใหคะแนนหรือตัวชี้วัด หรือขอความอื่นใดที่ปรากฏในคูมือการประเมินผลฯ นี้
ขัดแยงกับหนังสือเวียนที่ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการศึกษาไดแจงไวกอนหนานี้ ขอใหใชขอความตามคูมือ
การประเมินผล ฯ แทน
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
๑.๑ หลักการและที่มา
๑.๒ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บทที่ ๒ แนวทางการจัดทําคํารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๑ กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๒.๒ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๒.๓ แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการศึกษา
บทที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๑ วัตถุประสงคในการติดตามความกาวหนาและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๒ กรอบเวลา/ขั้นตอนของคณะทํางานดําเนินการการประเมินผล
๓.๓ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๔ หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๓.๕ การคํานวณผลการประเมิน
บทที่ ๔ วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการศึกษา
๔.๑ กรอบการประเมินผล น้ําหนักและประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔.๒ รายละเอียดตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๓
๔

๗
๘
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๕

๒๕
๒๖

 ตัวชี้วัดมิติภายนอก
ดานประสิทธิผล (ผลลัพธและผลผลิต)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ ๒๗
ของอัตราที่สํานักงานตํารวจแหงชาติอนุมัติใหกองบัญชาการศึกษาเปนหนวยดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : จํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ ๓๐
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ๓๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับสถานบันการศึกษา ๓๕
ใหบรรลุผลสําเร็จ
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตัวชี้วัดมิติภายใน
ดานประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๓ : การเบิกจายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

๓๙
๔๐
๔๒

ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ

๔๔

ดานการพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัดที่ ๖ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ(ดานทุนมนุษย
ทุนสารสนเทศ และทุนองคการ)
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ

๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
- แบบฟอรมที่ ๑ : แบบฟอรมตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

๕๒
๕๔
๖๔
๘๔

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
- แบบฟอรมที่ ๒

: แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

๘๖

(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ
- แบบฟอรมที่ ๓

: แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

๘๘

(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ
- แบบฟอรมที่ ๔ : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

๙๐

(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน
- แบบฟอรมที่ ๕ : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนแบบผสม (

Hybrid)

- แบบฟอรมที่ ๖ : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (

๙๒
๙๖

Pass/Fail)

ภาคผนวก ข
-

หนวยงานรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

๑๐๑
หนา ๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทที่ ๑
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกองบัญชาการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ ประกอบดวย หลักการและที่มา วัตถุประสงค กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องคประกอบ และแนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑.๑ หลักการและที่มา
๑.๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน
การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่นการกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ จึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการการมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๑.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒
กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด
๑.๑.๓ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ .ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนกรอบแนวทางในการ
ผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรมีความเปน
มืออาชีพ มีระบบการทํางานที่คลองตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน เนนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม สอดรับกับพันธกิจและลักษณะงาน
ของหนวยงานของรัฐใหสามารถวัดผลได รวมทั้งวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตรที่สําคัญของ
รัฐบาลของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน หรือที่เรียกวา Joint KPIs ตามหวงโซคุณคา (Value Chains) ครอบคลุม
กระบวนการตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนกระทั่งปลายน้ํา มีการกําหนดบทบาทภารกิจที่ชัดเจนวาหนวยงานใด
มีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรรมใดบาง
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา
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๑.๑.๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและ
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงสําหรับในคูมือ
การประเมินผลนี้ จะนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๒ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินใหหนวยงานในสังกัด จัดทําแผนปฏิบัติราชการตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนมา โดยขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการนั้นเริ่มจากสวนราชการกําหนดตัวชี้วัดจาก
นโยบายรัฐบาลประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของแตละสวนราชการนําไปสูการเจรจาความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัดและการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ นี้เปนไปตามระบบการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นควรใหมีการบูรณาการ
ระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐใหมีความเปนเอกภาพ ลดความซ้ําซอนและภาระงานเอกสาร เพื่อใหสวน
ราชการมุงเนนเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่มีความจําเปน ทั้งนี้ใหเริ่มดําเนินการ ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการตามระบบการประเมินผล ภาคราชการแบบบูรณาการ ไดเต็มรูปแบบ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
เปนตนไป และเมื่อดําเนินงานตามระบบประเมินผลดังกลาวในสวนราชการแลว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไปพิจารณาปรับใชในการประเมินผลของจังหวัดและองคการมหาชนตอไป นอกจากนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยังกําหนดใหดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
๑.๒.๑ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ ยังคงใชระบบการบูรณการติดตามและประเมินผลภาครัฐตามมติ
ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เปนกรอบใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ดังแผนภาพที่ ๑-๑ โดยแบงออกเปน ๒ มิติ ไดแก มิติภายนอก
และมิติภายใน
๑. มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ๗๕) ประกอบดวย
(๑) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร
กระทรวงและตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
(๒) คุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)
๒. มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ๒๕) ประกอบดวย
กําหนดเปนตัวชี้วัดบังคับมีหนวยงานเจาภาพเปนผูกําหนดแนวทาง การดําเนินการหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา
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ชื่อตัวชี้วัด

หนวยงานเจาภาพ

๑. เบิกจายงบประมาณ
๒. การประหยัดพลังงาน

กรมบัญชีกลาง
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
๔. การพัฒนาสมรรถนะองคการ
๕. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท.

กรอบการประเมินผลของกองบัญชาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
มิ
ติ
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น
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ก
ก

มิ
ติ
ภ
า
ย
ใ
น

การประเมินประสิทธิผล
(รอยละ ๕๐)
-ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรและ/ แผนปฏิบตั ิ
ราชการของหนวย

การประเมินประสิทธิภาพ
(รอยละ ๓๐)
• การเบิกจายเงินงบประมาณ
• การประหยัดพลังงาน

มิติภายนอก
(รอยละ ๕๐)
มิติภายใน
(รอยละ ๕๐)

การประเมินคุณภาพ
(รอยละ -)
• คุณภาพการใหบริการประชาชน
(Service Level Agreement: SLA)

การพัฒนาองคการ
(รอยละ ๒๐)
• การพัฒนาสมรรถนะองคการ
(ทุนมนุษย สารสนเทศ และ
วัฒนธรรมองคการ)
• ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

แผนภาพที่ ๑-๑ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๕
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๑.๓ การเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๓.๑ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการศึกษาประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็นการประเมินผล
กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
ดานประสิทธิผล
๑. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑ จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐
ของอัตราที่ ตร.อนุมัติให บช.ศ.เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ

มิติภายใน
ดานประเมิน
ประสิทธิภาพ (๓๐%)

ดานการพัฒนาองคกร
(๒๐%)

รวม

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

น้ําหนัก
(%)
๕๐
๕๐
๑๒.๕

๑.๒ จํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและ
บุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐

๑๒.๕

๑.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับ
สถาบันการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ

๑๒.๕

๑๒.๕

๕๐
๓. การเบิกจายเงินงบประมาณ
๓.๑ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
๓.๒ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ
๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย
สารสนเทศ และวัฒนธรรมองคการ)
๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
๗. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ

๑๐
๑๐
๑๐

๒
๘
๑๐
๑๐๐
หนา ๖
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บทที่ ๒
แนวทางการจัดทําคํารับรอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๑ กลไกและวิธกี ารในการจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ตร. สงแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ก.พ.ร. ให ตร. เสนอ(ราง)ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ตร. ประชุมหารือขอเสนอ(ราง)ตัวชี้วัดฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอ ก.พ.ร.
ตร. สง(ราง)ตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ฯ เสนอ ก.พ.ร.
ตร. เจรจาอยางไมเปนทางการกับ ก.พ.ร.
เพื่อใหขอมูลเพิ่ม

- พัฒนาอะไร
- ผลงานวัดดวยตัวชีว้ ดั อะไร
- เปาหมายเทาใด

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดคาเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน(อยางไมเปนทางการ)

จัดสงแผนปฏิบัติราชการ
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอม(ราง)ตัวชี้วัด ฯ ประจํา
งบประมาณ พ ๒๕๕๘
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดคาเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน (เปนทางการ)

ประกาศให
ประชาชนทราบ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และประเมินผลตนเอง

สํานักงาน ก.พ.ร.ประเมินผล

รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงาน

แผนภาพที่ ๒-๑ กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

กองบังคับการอํานวยการ
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๒.๒ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการ ฝายเดียว ไมใชสัญญา และใชสําหรับ
ระยะเวลา ๑ ป โดยในคํารับรอง จะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน สําหรับการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
แบงเปน ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับกองบัญชาการ ๒) ระดับกองบังคับการหรือเทียบเทา มีรูปแบบการลงนาม ดังนี้
๒.๒.๑ รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หัวหนาสวนราชการ
๑)ระดับกองบัญชาการ
 ผูบัญชาการ

ลงนามกับ

ผูบังคับบัญชา

ลงนามกับ

ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ

๒) ระดับกองบังคับการหรือเทียบเทา
ลงนามกับ
 ผูบังคับการ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

ผูบัญชาการ

เอกสารประกอบคํารับรองฯ

- แผนปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการ

- แผนปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการ
- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการ
ใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกองบังคับการ และมีตัวชี้วัด
ตามพันธกิจ ของหนวยงานไวใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ

หนา ๘

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒.๒.๒ เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบดวย
๑. คํารับรองการปฏิบัติราชการ :
๑.๑ คูลงนามในฐานะหนวยงาน : เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระหวางหัวหนาสวนราชการ
กับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กองบัญชาการหรือเทียบเทา และกองบังคับการหรือเทียบเทา)
๑.๒ ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การกําหนดระยะเวลาของคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ (๑ ต.ค.๕๗ – ๓๐ ก.ย.๕๘)
๒. แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน : การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
กลยุทธ และตัวชี้วัด
๓. รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ : กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน ทั้งนี้ ในฐานะของหนวยงาน
๔. รายละเอียดอื่น ๆ : รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขที่จําเป
ประกอบตัวชี้วัด(ถามี)

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

น

หนา ๙

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒.๓ แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ปฏิทินการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
วันที่
 การรายงานผลรอบ ๖ เดือน
๙ เมษายน ๒๕๕๘
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

กิจกรรม



๒๔ เมษายน ๒๕๕๘



การรายงานผลรอบ ๙ เดือน
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘




๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘



การรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน
๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘



กองบังคับการหรือเทียบเทา สงผลให กองบัญชาการ
กองบัญชาการ สงผลให หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ สง
รายงานการประเมินผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (กองยุทธศาสตร)
รอบ ๖ เดือน



กองบังคับการหรือเทียบเทา สงผลให กองบัญชาการ
กองบัญชาการ สงผลใหหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สงรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ ๙ เดือนขอมูลใหสํานักงาน
ยุทธศาสตรตํารวจ (กองยุทธศาสตร)



๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา




กองบังคับการหรือเทียบเทา สงผลให กองบัญชาการ
กองบัญชาการ สงผลใหหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักระดับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สงรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ ๑๒ เดือนใหสํานักงาน
ยุทธศาสตรตํารวจ (กองยุทธศาสตร)

หนา ๑๐

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทที่ ๓
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๑ วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลปฏิบัติราชการ
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑการประเมินผลกับหนวยในสังกัด
กองบัญชาการศึกษา ประกอบดวย
๑. เพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของหนวยในสังกัด
กองบัญชาการศึกษา
๒. เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ และหารือแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสม
๓. เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของหนวยในสังกัด กองบัญชาการศึกษา โดยเฉพาะผลผลิต
(Output) ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของหนวยในสังกัด
กองบัญชาการศึกษา
๓.๒ กรอบเวลา/ขั้นตอนของคณะทํางานดําเนินการการประเมินผล
ภายใน
ก.พ.๕๘

- หนวยในสังกัด ตร. จัดสงรายละเอียด
ตัวชี้วัด ไปยัง ตร.
เพื่อประกอบการประเมินผล

หนวยในสังกัด ตร.
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card)รอบ ๙ เดือน
เขาระบบในwww.opdc.go.th

ภายใน
๓๑ ต.ค.๕๘

ภายใน
๓๑ พ.ค. ๕๘

๓๑ พ.ค.๕๘
ภายใน
๓๑ ก.ค.๕๘

หนวยในสังกัด ตร.
- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)
รอบ ๖ เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card)
รอบ ๖ เดือนเขาระบบใน www.opdc.go.th

หนวยในสังกัด ตร.
- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)
รอบ ๑๒ เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
- กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card)
รอบ ๑๒ เดือนเขาระบบใน www.opdc.go.th

จัดทําสรุปผลคะแนนตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ริ าชการของสวนราชการ

แจงผลการประเมินใหหนวยใน
สังกัด ตร. ทราบ

นําผลการประเมินไปเชื่อมโยง
กับสิ่งจูงใจ

สรุปผลการประเมิน
นําเสนอ ตร.

สิ้นสุดวันรับคําขอเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดน้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน
ของหนวยงานในสังกัด ตร.

พ.ย. ๕๘

ตร.และผูประเมินติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ

ตร. และหนวยรับผิดชอบรวมกัน
วิเคราะหผล
การดําเนินงาน

ตร. นําเสนอ สํานักงาน ก.พ.ร.
เพือ่ รับทราบ

แผนภาพที่ ๒-๒ ระยะเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑๑

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓.๓ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน ๔ ลักษณะ คือ
๑) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ เชน
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ
๑๒ เดือน ในระบบรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card)
 เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน
- รายงานการประชุม
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
- แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
- ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
- บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด
๒) การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ เชน
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
 ผูจัดเก็บขอมูล
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ
๓)

การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ เชน
 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
 การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ และระบุ
แหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได
- ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ จากเจาของ
ขอมูล
- ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการ มีความพรอมในการใหคณะกรรมการฯ
สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถ
เขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได
๔)
การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ เปนตน
ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
ใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการศึกษา
๓.๔ หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
๒. การไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก สาธารณภัย หรือภัยกอการราย
๓. คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลไดกําหนดเงื่อนไขใหสวนราชการขอทบทวน
รายละเอียดตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ และไม
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนตน
โดยผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ บช. ตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน ๓ ชุด ให ผูรับผิดชอบหลัก
ระดับ ตร. ตามระยะเวลา ดังนี้
• รอบแรกภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕ ๘(ผูรับผิดชอบระดับ บช. จัดสงให ผูรับผิดชอบ
หลักระดับ ตร. ภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘)
• รอบสุดทายภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผูรับผิดชอบระดับ บช. จัดสงใหผูรับผิดชอบ
หลักระดับ ตร. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘) โดยจัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผล
ตนเองรอบ ๑๒ เดือน (Self Assessment Report : SAR)
โดยสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ จะพิจารณาและมีความเห็นเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเปนกรณี
การเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบในภาพรวมสํานักงานตํารวจแหงชาติแลวเกิดความเสียหายแกทางราชการจะเสนอ
คณะทํางานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการดานยุทธศาสตร ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ที่ ๖๘๐/๒๕๕๗ ลง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
และ กรณี จะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ ภายหลัง
ระยะเวลาที่กําหนดไว

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑๓

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนัก และ เกณฑการใหคะแนน
การขอเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ
 กรณีไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่สวนราชการไมสามารถควบคุมได เชน
สาธารณภัย เหตุการณความไมสงบตาง ๆ เปนตน สํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถ
ขอเปลี่ยนแปลงตอ สํานักงาน ก.พ.ร. ได ภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
 สวนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ถาหากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
พบขอบกพรอง หรือมีเหตุจําเปนเพื่อความเปนธรรมในการประเมินผล อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยผาน
สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (กองยุทธศาสตร) ขออนุมัติจาก สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอเปลี่ยนแปลง
รายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่หนวยงานในสังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ถือเปน เอกสารทางราชการ ซึ่งตองมีหนังสือนําสง และไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนา
สวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑๔

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓.๕ การคํานวณผลการประเมิน
 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมายมาก
๕
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมาย ๔
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย ๓
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมาย ๒
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมายมาก
๑

ระดับคะแนนที่ไดรับ

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน ๔ แบบ ดังนี้
๑. การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestones)
๒. การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)

๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต ๑ ตัว
๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกวา ๑ ตัว
๓. การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Outcome)
๔. การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid)

๔.๑ ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวาง Milestone + Output
๔.๒ ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวาง Milestone + Outcome
๔.๓ การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัดเชิงผลผลิต
เชิงผลลัพธ (Milestone + Output + Outcome)

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

/

หนา ๑๕

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอยางการประเมินผลตัวชี้วัดแบบตาง ๆ
แบบที่ ๑ : การประเมินผลตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail)
คําอธิบาย : การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไมสําเร็จ (Pass/Fail) เปนการประเมินผลความสําเร็จจากผล
การดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนน
ตัวอยางตัวชี้วัด : ผลสําเร็จของการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใต
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ
คะแนน
ระดับที่ ๑

ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ไมสามารถจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดหรือ
จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดหลังวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๖
จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ผลการดําเนินงาน
สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยว
ชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

ระดับคะแนน
๕

สรุปผลการดําเนินงาน
สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนแลวสวนราชการจะไดเทากับ
ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐
แบบที่ ๒ : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestones)
คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) เปนการประเมินผล
ความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับ
แผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด
ตัวอยางตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑๖

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระดับที่ ๑ จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําป ๒๕๕๖ซึ่งประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ
ระดับที่ ๒ จัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ
ระดับที่ ๓ ระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเพื่อปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ
ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯเพื่อใหไดแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ
ระดับที่ ๔ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป ๒๕๕๖ ไดรอยละ ๘๐
ระดับที่ ๕ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับ ป ๒๕๕๖ ไดรอยละ ๑๐๐ และมี
รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคและ
แนวทางการดําเนินงานในป ๒๕๕๖
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ระดับคะแนน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
ระดับที่ ๑ จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําป ๒๕๕๖ ซึ่ง
๑.๐๐๐๐
ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรเอกชนที่
เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๑ธันวาคม ๒๕๕๕แลว
ระดับที่ ๒ จัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีไดแลวเสร็จ
๑.๐๐๐๐
ระดับที่ ๓ มีการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย และ ไดดําเนินการ
๑.๐๐๐๐
ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ ไปแลว
ระดับที่ ๔ ไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป ๒๕๕๖
๐.๐๐๐๐
ระดับที่ ๕ ไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป ๒๕๕๖
๐.๐๐๐๐
รวม ๓.๐๐๐๐
สรุปผลการดําเนินงาน
 สวนราชการสามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ ๑ขั้นตอนที่ ๒ และขั้นตอนที่ ๓
 สวนราชการไมสามารถดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติการฯ ในขั้นตอนที ๔ และ ๕ จึงถูกปรับลด
คะแนนความครบถวนในขั้นตอนที่ ๔และ ๕ประเด็นละ ๑.๐๐๐๐คะแนน รวม ๒.๐๐๐๐
ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑแลว สวนราชการสามารถดําเนินการไดคะแนน ๓.๐๐๐๐ คะแนน

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑๗

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบที่ ๓ : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)
แบบที่ ๓.๑ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑ ตัว
คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑ตัว เปนการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
จริงของตัวชี้วัดยอยกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดยอยแตละตัวที่กําหนดไว
ตัวอยางตัวชี้วัด : รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาว (น้ําหนักรอยละ ๒)
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
ขาว

น้ําหนัก
๒

๑
๑

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔
๒
๓
๔

๕
๕

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาว เทากับ ๓.๕
สรุปผลการดําเนินงาน
รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ ๓ เทากับ ระดับ ๓
รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ ๔เทากับ ระดับ ๔
จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ ๓.๕ มากกวา รอยละที่
เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ ๓ที่เกณฑการใหคะแนนระดับ ๓เทากับรอยละ ๐.๕ดังนั้น ผลคะแนน
จริงที่ไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ ๓กับ ๔ดังนั้น ผลคะแนนสามารถคํานวณโดยวิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ดังนี้
 ผลตางของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตฯ = รอยละ ๑ (๔-๓) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการ
ใหคะแนน ๑ ระดับ
 ผลตางของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาว = ๐.๕ (๓.๕-๓) เทียบเทากับผลตาง
ของเกณฑการใหคะแนน (๐.๕ x ๑) / ๑ = ๐.๕
 ผลคะแนนที่ไดของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาว เทากับ ๓ + ๐.๕ = ๓.๕

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑๘

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบที่ ๓ : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) (ตอ)
แบบที่ ๓.๒ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว
คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว เปนการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงของตัวชี้วัดยอยกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดยอยแตละตัวที่กําหนดไว
ตัวอยางตัวชี้วัด : รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ (น้ําหนักรอยละ ๕)
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
ขาว
ขาวโพด
ออย
รวม

น้ําหนัก
๑.๕
๑.๕
๒
๕

๑
๕
๖
๒

๒
๑๐
๘
๔

เกณฑการใหคะแนน
๓
๑๕
๑๐
๖

๔
๒๐
๑๒
๘

๕
๒๕
๑๔
๑๐

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดําเนินงาน
รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาว
รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวโพด
รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของออย

เทากับ ๓
เทากับ ๗.๔
เทากับ ๑๒

สรุปผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดยอย

น้ําหนัก

คาคะแนนที่ได

๑.๕

ผลการ
ดําเนินงาน
๓

ขาว
ขาวโพด

๑.๕

๗.๔

๑.๗๐๐๐*

ออย

๒

๑๒

๕.๐๐๐๐

รวม

๕

๑.๐๐๐๐

คะแนนถวง
น้ําหนัก
๐.๓๐๐๐
((๑ x ๑.๕) / ๕)
๐.๕๑๐๐
((๑.๗ x ๑.๕)/๕)
๒.๐๐๐๐
((๕ x ๒ )/๕)
๒.๘๑๐๐

ดังนั้น คาคะแนนที่ไดของตัวชี้วัด รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเทากับ
๒.๘๑๐๐
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑๙

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบที่ ๓ : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) (ตอ)
แบบที่ ๓.๒ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว
หมายเหตุ * คาคะแนนของขาวโพด
เนื่องจากรอยละ ๗.๔ของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวโพด อยูระหวางเกณฑการให
คะแนนระดับ ๑และ ๒ จึงมีวิธีการคํานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางคดังนี้
 ผลตางของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิต (๘ – ๖) = ๒ เทียบเทากับผลตางของเกณฑการให
คะแนน (๒-๑) = ๑ คะแนน
 ผลตางของรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิต (๗.๔-๖) = ๑.๔ เทียบเทากับผลตางของเกณฑการให
คะแนน (๑.๔ x ๑ ) / ๒ = ๐.๗๐๐๐ คะแนน
 ดังนั้น ผลคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดรอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตตอหนวยของขาวโพด เทากับ
๑ + ๐.๗ = ๑.๗๐๐๐ คะแนน

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๒๐

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบที่ ๔ : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Outcome)
คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนน
ตัวอยางตัวชี้วัด : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
คะแนน
ระดับที่ ๑ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๖ประเด็น
ระดับที่ ๒ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๗ประเด็น
ระดับที่ ๓ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๘ประเด็น
ระดับที่ ๔ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๙ประเด็น
ระดับที่ ๕ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี
เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๑๐ประเด็น
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
 ผูประเมินจะพิจารณาคุณภาพของแผนปฏิบัติการฯ โดยวิเคราะหจากรายงานของสวนราชการ
 สวนราชการไดจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ประเด็นหลักและ ๗
ประเด็นยอย
สรุปผลการดําเนินงาน
 ผูประเมินจะพิจารณาคุณภาพของแผนปฏิบัติการฯ โดยวิเคราะหจากรายงานของสวนราชการ
 จากการประเมินแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ประเด็นหลักและ ๗
ประเด็นยอยผลการประเมินอยูระดับคะแนน ๒.๐๐๐๐

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๒๑

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบที่ ๕ : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid)
คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสานเปนการประเมินผลจาก
๑. ความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่กําหนด แลว
พิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดและ
๒. ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว
ซึ่งการประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) นี้ สามารถกําหนดรูปแบบการประเมินไดดังนี้
๒.๑ ขั้นตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Milestone + Output)
๒.๒ ขั้นตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Milestone + Outcome)
๒.๓ ขั้นตอนการดําเนินงาน + ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ+ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(Milestone + Output + Outcome)
ในที่นี้ ขอยกตัวอยางตัวชี้วัดแบบผสมผสาน ที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน+ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ+
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Milestone + Output + Outcome)
ตัวอยางตัวชี้วัด :ระดับความสําเร็จของการลดตนทุนดานโลจิสติกสแกผูสงออก
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ
คะแนน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระดับ ๑ ทบทวนการดําเนินงานป ๒๕๕๕ และจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาการใหบริการ
โลจิสติกสแกผูสงออกกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและคัดเลือก ผูสงออกเขารวม
โครงการ
ระดับ ๒ ดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาการใหบริการโลจิสติกสแกผูสงออกไดแลว
เสร็จรอยละ ๑๐๐
ระดับ ๓ มีการประเมินผลและติดตามธุรกิจที่เขารวมโครงการทั้งหมดและนําขอเสนอแนะไป
ปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการตางๆ
ระดับ ๔ จํานวนธุรกิจที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๕๐ ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ระดับ ๕ จํานวนธุรกิจที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๖๐ ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๒๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบที่ ๕ : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid)(ตอ)
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ระดับ

การดําเนินงาน

คาคะแนน

ระดับ ๑

สวนราชการไดทบทวนผลการดําเนินงานป ๒๕๕๕ และจัดทําแผนสงเสริม
และพัฒนาการใหบริการโลจิสติกสแกผูสงออก ทั้งนี้ มีการกําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติและคัดเลือก ผูสงออกเพื่อเขารวมโครงการ

๑.๐๐๐๐

ระดับ ๒

สวนราชการดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาการใหบริการ
โลจิสติกสแกผูสงออกไดแลวเสร็จรอยละ ๑๐๐

๑.๐๐๐๐

ระดับ ๓

สวนราชการไดประเมินผลและติดตามธุรกิจที่เขารวมโครงการทั้งหมด และได
ใหขอเสนอแนะไปปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการตางๆ แกผูสงออก

๑.๐๐๐๐

ระดับ ๔

สวนราชการไดดําเนินการติดตามจํานวนธุรกิจที่เขารวมโครงการพบวา มี
เพียงธุรกิจจํานวนรอยละ ๔๕เทานั้นที่นําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ

๐.๙๐๐๐

ระดับ ๕

จํานวนธุรกิจที่เขารวมโครงการเพียงรอยละ ๔๕ ไดนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงกระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ

๐.๐๐๐

คะแนน

คาคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้

๓.๙๐๐๐

สรุปผลการดําเนินงาน
 สวนราชการสามารถดําเนินการในขั้นตอนที่ ๑(Milestone) ขั้นตอนที่ ๒ และขั้นตอนที่ ๓(Output)
ไดแลวเสร็จ
 ระดับคะแนนที่ ๔ (Outcome) สวนราชการสามารถดําเนินการไดเพียงบางสวนทําใหถูกหักคะแนน
ในประเด็นที่ ๔ เทากับ ๐.๑๐๐๐
 คาคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการลดตนทุนดานโลจิสติกสแกผูสงออก
เทากับ ๓.๙๐๐๐

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๒๓

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๑. ใหหนวยจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการไปยังหนวยตนสังกัดและหนวยงานรับผิดชอบหลักตามลําดับดังนี้
หนวยรายงาน
กก.สง บก.
บก. สงผูรับผิดชอบหลักระดับ บช.
ผูรับผิดชอบหลักระดับ บช. สง ตร.

รอบ ๖ เดือน
ภายใน ๒ เม.ย.๕๘
ภายใน ๙ เม.ย.๕๘
ภายใน ๑๖ เม.ย.๕๘

รอบ ๙ เดือน
ภายใน ๘ ก.ค.๕๘
ภายใน ๑๕ ก.ค.๕๘
ภายใน ๒๒ ก.ค.๕๘

รอบ ๑๒ เดือน
ภายใน ๑ ต.ค.๕๘
ภายใน ๗ ต.ค.๕๘
ภายใน ๑๔ ต.ค.๕๘

หมายเหตุ
๑. การจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการหากหนวยงานใดจัดสงลาชากวาวันที่กําหนดใหหักลดคะแนน
วันละ ๐.๐๕๐๐ คะแนน
๒. การรายงานรอบ ๖ เดือนไมตองรายงาน
๒. ใหหนวยติดตามประเมินความกาวหนาการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามลําดับดังนี้
หนวยตรวจ
ตร.ตรวจติดตาม บช.และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
บช.ตรวจติดตาม บก./ภ.จว.
บก./ภ.จว.ตรวจติดตาม กก./สถานีตํารวจ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

รอบ ๖ เดือน
ชวงเดือน เม.ย. – พ.ค. ๕๘
ภายใน พ.ค. ๕๘
ภายใน มิ.ย. ๕๘

รอบ ๑๒ เดือน
ชวงเดือน ส.ค.– ก.ย. ๕๘
ภายใน ก.ย. ๕๘
ภายใน ๓๑ ส.ค.๕๘

หนา ๒๔

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทที่ ๔
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
๔.๑ กรอบการประเมินผลน้ําหนักและประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประเด็นการประเมินผล
กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
ดานประสิทธิผล
๑. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑ จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐
ของอัตราที่ ตร.อนุมัติให บช.ศ.เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ
๑.๒ จํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและ
บุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับ
สถาบันการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
มิติภายใน
ดานประเมิน
๓. การเบิกจายเงินงบประมาณ
ประสิทธิภาพ (๓๐%)
๓.๑ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
๓.๒ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ
ดานการพัฒนาองคกร ๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย สารสนเทศ
(๒๐%)
และวัฒนธรรมองคการ)
๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
๗. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
๗. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (จต.)
รวม
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

น้ําหนัก
(%)
๕๐
๕๐
๑๒.๕
๑๒.๕
๑๒.๕
๑๒.๕
๕๐
๑๐
๑๐
๑๐

๒
๘
๑๐
๘
๑๐
๑๐๐
หนา ๒๕

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๔.๒ รายละเอียดตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งมีน้ําหนักรวมรอยละ ๑๐๐ โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
๑. มิติภายนอก น้ําหนักรอยละ ๕๐ แบงเปน
- การประเมินดานประสิทธิผล (ผลลัพธและผลผลิต) กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ ๕๐
๒. มิติภายใน น้ําหนักรอยละ ๕๐ แบงเปน
- การประเมินดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการกําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนัก รวมรอยละ ๓๐
- ดานการพัฒนาองคการกําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ ๒๐
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.) ในสวนของการกําหนดกรอบประเมินผล น้ําหนักและตัวชี้วัดแตละมิติของหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการศึกษา โดย กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนผูกําหนดกรอบประเมินผล น้ําหนัก
และตัวชี้วัด
๒.) ประเด็นประเมินผล หนวยงานรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดของ
บช. และหนวยงานปฏิบัติตามตัวชี้วัด
กองบัญชาการศึกษา โดย กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนผูกําหนด

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๒๖

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดมิติภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของอัตราที่ ตร. อนุมัติ
ให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ ๑๒.๕
๑.คําอธิบาย

:

จํานวนผูผานการคัดเลือก ดวยวิธีการสอบ ไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของอัตราที่ ตร. อนุมัติ ให บช.ศ.
ดวยวิธีการสอบตามที่
เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ นั้น หมายถึง การรวบรวมขอมูลผูผานการคัดเลือก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดอนุมัติจัดสรรอัตราให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ ดวย ความถูกตอง โปรงใส
และยุติธรรม โดยนํามากําหนดตัวชี้วัดภายนอกดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ดังนี้
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวน หรือชั้นพลตํารวจ (นสต.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การรั
- บสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้น
ประทวน
เงื่อนไข :
การรับสมัครและคัดเลือกบุคลภายนอก ตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งไดกําหนด
การสอบแขงขันไวชัดเจนวา จะตองใหมีการสอบขอเขียนตามวิชาที่กําหนดแบงเปน ๒ ภาค โดยกําหนดเกณฑตัดสิน
ใหผูที่จะเปนผูสอบผานขอเขียนจะตองสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ซึ่งในการสอบขอเขียนบางป
ที่เปดรับสมัคร อาจสอบไดคะแนนไมผานตามเกณฑตัดสินที่กําหนดทําใหมีผูสอบผานขอเขียนอาจไมครบตามจํานวน
ที่ประกาศรับสมัคร ประกอบกับมีเงื่อนไขที่สําคัญ คือ กรณีที่ ตร. ไดรับการจัดสรรอัตราเงินเดือนคืนจากอัตราเกษียณ
ประจําปในแตละปจากหนวยที่เกี่ยวของ ซึ่ง ตร.จะตองพิจารณาความสําคัญและจําเปนในการเปดรับสมัครตําแหนง
ผบ.หมู ในแตละป และหากไมมีอัตรารองรับจะไมมีการอนุมัติใหเปดรับสมัครและคัดเลือกในปนั้น
- การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ (
เงื่อนไข :
การรับสมัครและคัดเลือก ดวยวิธี การสอบขอเขียน โดย ตร.หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนผูกําหนด
วิธีการสอบ ซึ่งกําหนดเกณฑตัดสินโดยจะเรียงคะแนนสอบขอเขียน (๑๕๐ คะแนน) จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
เรียงลงมาทําใหไดจํานวน
ตามลําดับ กรณีคะแนนเทากันจะเรียงลําดับคะแนนสอบไดตามรายวิชาที่สําคัญ
ผูสอบผานขอเขียนครบตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร ประกอบกับมีเงื่อนไขที่สําคัญ คือ กรณีที่ ตร. ไดรับการจัดสรร
อัตราเงินเดือนคืนจากอัตราเกษียณประจําปในแตละปจากหนวยที่เกี่ยวของ ซึ่ง ตร.จะตองพิจารณาความสําคัญและ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๒๗

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

จําเปนในการเปดรับสมัครตําแหนง ผบ.หมู ในแตละป และหากไมมีอัตราเงินเดือนรองรับจะไมมีการอนุมัติให
เปดรับสมัครและคัดเลือกในปนั้น
ทั้งนี้ ตัวแปรที่สําคัญ คือ หาก ตร. อนุมัติหลักการในการจัดสรรอัตราเงินเดือนให บช.ศ.
เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการเปดรับสมัครสอบใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อาจจะทําใหกระบวนการสอบเสร็จไมทัน
ภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากการดําเนินการสอบแตละครั้ง มีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ซึ่งใน
แตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาตามกําหนด จึงทําใหการดําเนินการสอบตองใชระยะเวลานาน และ
กรณีที่ บช.ศ.
ไมสามารถดําเนินการสอบไดเนื่องจาก ตร. ไมอนุมัติอัตราให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการใหนําคาน้ําหนัก
ของตัวชี้วัดนั้นนําไปเฉลี่ยใหตัวชี้วัดอื่นของ บช.ศ. ที่สามารถดําเนินการได
สูตรคํานวณ :
จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบตามอัตราที่ ตร. อนุมัติให บช.ศ.เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ x ๑๐๐
จํานวนอัตราที่ ตร.อนุมัติให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ
๒. เกณฑการใหคะแนน
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน+/-๕ หนวยตอ ๑ คะแนน
คัดเลือกดวยวิธีการสอบโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
รอยละจํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบได
ตามอัตราที่ ตร. อนุมัติให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ
รอยละ ๗๐
รอยละ ๗๕
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๐

เปนเกณฑที่ใชกําหนดกับการดําเนินการ

ระดับคะแนน
เทากับ ๑ คะแนน
เทากับ ๒ คะแนน
เทากับ ๓ คะแนน
เทากับ ๔ คะแนน
เทากับ ๕ คะแนน

ขอมูลพื้นฐาน :
ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
รอยละจํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดตามอัตราที่ ตร. อนุมัติ ให
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
ของ บช.ศ.

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๒๘

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
กองการสอบจัดเก็บขอมูลผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดตามอัตราที่ ตร. อนุมัติ ให บช.ศ.เปนหนวย
รับผิดชอบดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกองบัญชาการศึกษา
และ
รายงานผลการปฏิบัติให กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) รวบรวมสรุปผลเสนอสํานักงานยุทธศาสตร
ตํารวจเพื่อทราบตามหวงเวลาที่สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจกําหนด
๔ . การรายงานผลการดําเนินการ :
กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสรุปประเมินผล และ
รายงานผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจทราบ
๕. หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองการสอบ
๖. หนวยปฏิบัติ : ฝายจัดการสอบ กองการสอบ
๗. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พลตํารวจตรี ศุภรักษ ไชยลังการณ โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๓๕๘๙
๘. ผูจัดเก็บขอมูล :
๘.๑. พันตํารวจเอก พงษอิศรา ตันติวัฒนา
๘.๒ พันตํารวจโทหญิง ภัทราวดี สุขเจริญ
๘.๓ พันตํารวจโท อาวัศ รักยงค
๘.๔ รอยตํารวจโทหญิง สีษุณา รอดสุโข

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๐๙๗๙ ตอ ๑๐๙
โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๐๙๗๙ ตอ ๑๐๗ , ๐๘ ๔๐๙๐ ๒๑๘๙
โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๓๖๖๑ , ๐๘ ๕๕๕๓ ๓๔๕๗
โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๐๙๗๙ ตอ ๑๐๗

หนา ๒๙

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒

:

จํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ ๑๒.๕
๑.

คําอธิบาย :

สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีภารกิจสําคัญใน
การสรางและพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
แสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน รวมทั้งหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนาเตรียม
ความพรอมและปรับปรุงพัฒนาคูมือการฝกอบรมขาราชการตํารวจ ชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๘ โดย สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ (ฝายพัฒนาหลักสูตร ๑) เพื่อให การศึกษา
อบรมเพื่อพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีกริยามารยาทและการใชคําพูดตอประชาชน
ผูรับบริการเปนอยางดี โดยคํานึงถึคงวามเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน
สูตรคํานวณ :
จํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ X ๑๐๐
จํานวนขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพทั้งหมด

๒. เกณฑการใหคะแนน
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน+/-๕ หนวยตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
รอยละจํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ ๖๐
ขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ ๖๕
ขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ ๗๐
ขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ ๗๕
ขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ ๘๐

ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขอมูลพื้นฐาน :
ปงบประมาณ พ.ศ.
จํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

-

-

-

หนา ๓๐

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ จัดเก็บขอมูลผูผานการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ การจัดทําโครงการ
ประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมและปรับปรุงพัฒนาคูมือการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๘
และรายงานผลการปฏิบัติให กองบังคับการอํานวยการ
(ฝายอํานวยการ ๒) รวบรวมสรุปผลเสนอสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจเพื่อทราบตามหวงเวลาที่สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
กําหนด
๔ . การรายงานผลการดําเนินการ :
กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสรุปประเมินผล และ
รายงานผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจทราบ
๕. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
: สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
๖. หนวยปฏิบัติ : ฝายพัฒนาหลักสูตร ๑ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
๗. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พันตํารวจเอก โอภาส เที่ยงคืน โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๓๐๕๘
๘

. ผูจัดเก็บขอมูล :
๘.๑ พันตํารวจเอกหญิง พิชชากร ชุนรักษ โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕
๘.๒ พันตํารวจโท สุพจน รักษสุจริต โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕
๘.๔ พันตํารวจโทหญิง พิชญาณิศา วุฒิศิริ โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๓๑

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ ๑๒.๕
๑.

คําอธิบาย :

สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกองบัญชาการศึกษามีภารกิจสําคัญในการ
สรางและพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แสวงหา
ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน รวมทั้งหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ ไดจัดทําโครงการศึกษาพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรของกองบัญชาการศึกษา ประจําป ๒๕๕๘
โดย สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ (ฝายพัฒนาหลักสูตร ๑) เพื่อเปนการฝกอบรมพัฒนาขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ใหมีความรู ความเขาใจ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจใหกับขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
สูตรคํานวณ :
หลักเกณฑในการวิเคราะหและแปรผล ดังนี้
๑) การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบ
แบงออกเปน ๕ ระดับความพึงพอใจ โดยกําหนดชวงคะแนนเปนดังนี้
คะแนน
ชวงคะแนน
ระดับความคิดเห็น
๕ ๔.๔๑
– ๕.๐๐ มากที่สุด
๔ ๔.๐๑
– ๔.๕๐ มาก
๓ ๓.๐๑
– ๓.๕๐ ปานกลาง
๒ ๒.๐๑
– ๒.๕๐ นอย
๑ ๑.๐๑
– ๑.๕๐ นอยที่สุด
๒) การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น โดยนําคะแนนเฉลี่ยแตละขอยอยมารวมกันหารดวย
จํานวนขอยอย จะไดคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น=
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที๑่ + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที๒่ +.....+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยทีN)
่
จํานวนขอยอยทั้งหมด

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๓๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓) การวิเคราะหคะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม”
หลังจากไดคาคะแนนเฉลี่ย
ในแตละประเด็นแลว นําคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น มาหาคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของผูเขารับ
การการฝกอบรมทั้งหมดตามสูตร
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด
=
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมในประเด็น๑ที่ + ประเด็นที่ ๒ + ประเด็นที่ ๓ + ประเด็นที่ ๔ + ประเด็นที่ ๕+.......+ ประเด็นที่ N)
N ประเด็น

๔) การแปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแลวจะแปรคา
คะแนนเปนรอยละ ตามสูตรคํานวณ ดังนี้
รอยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม x ๑๐๐
๕
๒. เกณฑการใหคะแนน
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน+/-๕ หนวยตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ระดับคะแนน

ใหมีความรูความเขาใจ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๖๐
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๖๕
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๗๐
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๗๕
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐

๑
๒
๓
๔
๕

ขอมูลพื้นฐาน :
ปงบประมาณ พ.ศ.
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

-

-

-

๓. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ จัดเก็บขอมูลการจัดทําโครงการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การฝกอบรม ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรของกองบัญชาการศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อเปนการฝกอบรมพัฒนา
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหมีความรู ความเขาใจ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติให
กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) รวบรวมสรุปผลเสนอสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจเพื่อทราบตามหวงเวลา
ที่สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจกําหนด

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๓๓

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๔. การรายงานผลการดําเนินการ :
กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสรุปประเมินผล และ
รายงานผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจทราบ
๕
. หนวยรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
๖. หนวยปฏิบัติ : ฝายพัฒนาหลักสูตร ๑ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
๗. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พันตํารวจเอก โอภาส เที่ยงคืน โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๓๐๕๘
๘
. ผูจัดเก็บขอมูล :
๘.๑ พันตํารวจเอกหญิง พิชชากร ชุนรักษ โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕
๘.๒ พันตํารวจโท สุพจน รักษสุจริต โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕
๘.๔ พันตํารวจโทหญิง พิชญาณิศา วุฒิศิริ โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๓๔

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด ๑.๔ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับสถาบันการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก : รอยละ ๑๒.๕
๑.

คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ หมายถึง การดําเนินการตามขอตกลงที่ไดลงนามความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสองหนวยงานในดานการศึกษา การสรางความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาตางๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยศรีปุทม, มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชั ญ, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๒. เกณฑการใหคะแนน
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕

๑


๒



๓




๔





๕
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
๑
จัดเตรียมขอมูล แนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อดําเนินการตาม
บันทึกขอตกลงทางวิชาการ
กับสถาบันตางๆ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
๑. จัดทําแนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมขอมูลของบันทึกขอตกลงทาง
วิชาการ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่จะมาทําบันทึกขอตกลงฯ
- แตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการตาม
บันทึกขอตกลงฯระหวางกองบัญชาการศึกษากับสถาบันการศึกษา
- จัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงทางวิชาการ
- จัดทํากําหนดการพิธีลงนามบันทึกขอตกลงฯ
- ดําเนินการทําบันทึกขอตกลงฯ
- รายงานผลการดําเนินการทําบันทึกขอตกลงฯ
- แจงเวียนประชาสัมพันธหนวยที่เกี่ยวของ
หนา ๓๕

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
แนวทางการประเมินผล
คะแนน
๒
ดําเนินการตามบันทึก
๑. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
ขอตกลงทางวิชาการบรรลุผล
- จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรในสังกัด
สําเร็จได
กองบัญชาการศึกษา
จํานวน ๓ ขอ ตอ ๓ สถาบัน ๒. มหาวิทยาอัสสัมชัญ
- เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
๓. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เทียบโอนหนวยกิต หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๓
ดําเนินการตามบันทึก
๑. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
ขอตกลงทางวิชาการบรรลุผล
- จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรในสังกัด
สําเร็จได
กองบัญชาการศึกษา
จํานวน ๔ ขอ ตอ ๔ สถาบัน ๒. มหาวิทยาอัสสัมชัญ
- เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
๓. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เทียบโอนหนวยกิต หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๔. มหาวิทยาลัยขอนแกน
- จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนา
ตํารวจสูประชาคมอาเซียนและการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
๔

ดําเนินการตามบันทึก
๑. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
ขอตกลงทางวิชาการบรรลุผล
- จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรในสังกัด
สําเร็จได
กองบัญชาการศึกษา
จํานวน ๕ ขอ ตอ ๕ สถาบัน ๒. มหาวิทยาอัสสัมชัญ
- เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
๓. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เทียบโอนหนวยกิต หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๔. มหาวิทยาลัยขอนแกน
- จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนา
ตํารวจสูประชาคมอาเซียนและการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
๕. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไวในทุกหลักสูตรของกองบัญชาการศึกษา
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๓๖

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
แนวทางการประเมินผล
คะแนน
๕
ดําเนินการตามบันทึก
๑. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
ขอตกลงทางวิชาการบรรลุผล
- จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรในสังกัด
สําเร็จได
กองบัญชาการศึกษา
จํานวน ๖ ขอ ตอ ๖ สถาบัน ๒. มหาวิทยาอัสสัมชัญ
- เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
๓. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เทียบโอนหนวยกิต หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๔. มหาวิทยาลัยขอนแกน
- จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนา
ตํารวจสูประชาคมอาเซียนและการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
๕. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไวในทุกหลักสูตรของกองบัญชาการศึกษา
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- โครงการอบรมการพัฒนาวิทยากรเพื่อจัดทํากรณีศึกษา
หมายเหตุ : ดําเนินการตามบันทึกขอตกลงทางวิชาการบรรลุผลสําเร็จได จํานวน ๖ สถาบัน สถาบันละ ๑ ขอ
ขอมูลพื้นฐาน :
ปงบประมาณ พ.ศ.
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับสถาบันการศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จ

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๕

๓. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ จัดเก็บขอมูลการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกองบัญชาการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
และรายงานผลการปฏิบัติให กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) รวบรวมสรุปผลเสนอสํานักงานยุทธศาสตร
ตํารวจเพื่อทราบตามหวงเวลาที่สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจกําหนด

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๓๗

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๔. การรายงานผลการดําเนินการ :
กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสรุปประเมินผล และ
รายงานผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจทราบ
๕. หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
๖. หนวยปฏิบัติ : ฝายวิชาการประกันคุณภาพ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
๗. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พันตํารวจเอก วีระศิษฐ ลิ้มสมบูรณ โทรศัพท ๐ ๒๕๑๒ ๒๓๔๑
๘. ผูจัดเก็บขอมูล :
๘
.๑. พันตํารวจเอกหญิง วรภัทรา บูรณะกิจเจริญ โทรศัพท๐ ๒๕๑๓ ๕๕๘๗
๘.๒ พันตํารวจโทหญิง กาญจนา ปตตพงศ
โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๕๕๘๗
๘.๓ พันตํารวจตรี ธงชัย
ประชุมจิตร
โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๕๕๘๗
๘.๔ รอยตํารวจโทหญิง อุษา
ศรีบุญเรือง
โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๕๕๘๗

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๓๘

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

มิติภายใน
ตัวชี้วัดที่ ๓ การเบิกจายเงินงบประมาณ
น้ําหนัก : รอยละ ๒๐
กรณีที่ ๑ สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล ๒ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๓.๑ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
๓.๒ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

น้ําหนัก
๑๐
๑๐

ตารางแสดงสัดสวนน้ําหนัก (รอยละ ๒๐)

กรณีที่
กรณีที่ ๑

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

งบประมาณประจําป

น้ําหนัก

รายจายลงทุน

ภาพรวม

รวม

๑๐

๑๐

๒๐

หนา ๓๙

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
น้ําหนัก : รอยละ ๑๐
คําอธิบาย :
- การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถใน
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ

ตารางสูตรการคํานวณ :
เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย x ๑๐๐ .
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๓ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ ๑
๗๕

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

ระดับ ๒
๗๘

ระดับ ๓
๘๑

ระดับ ๔
๘๔

ระดับ ๕
๘๗

หนา ๔๐

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไข :
๑. กําหนดระดับคะแนน ๕ เทากับ รอยละ ๘ ๗ ซึ่งเปนคาเปาหมาย รอยละเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช
วงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เปนฐานในการคํานวณ
แหลงขอมูลอางอิง :
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) กองบัญชาการศึกษา
หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พลตํารวจตรี กัมพล ศรีเจริญ
โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒
ผูจัดเก็บขอมูล :
๑. พันตํารวจเอกหญิง สุภาวดี เอี่ยมเจริญ โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘
๒. พันตํารวจโทหญิง รัตนา หนูนอย โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘
๓. รอยตํารวจเอกหญิง นุจนาฎ เชี่ยวชาญ
โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘
๔. รอยตํารวจโทหญิง ภัทรนันทน หมวดเพชร โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๔๑

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
น้ําหนัก : รอยละ ๑๐
คําอธิบาย
- การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราช การ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
- การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ
สูตรการคํานวณ :
เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ x ๑๐๐
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๒ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ ๑
๘๘

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

ระดับ ๒
๙๐

ระดับ ๓
๙๒

ระดับ ๔
๙๔

ระดับ ๕
๙๖

หนา ๔๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไข :
๑. กําหนดระดับคะแนน
๕ เทากับรอยละ ๙ ๖ ซึ่งเปนคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณกรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม .พร.บ. จะใชวงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณ
จัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เปนฐานในการคํานวณ
แหลงขอมูลอางอิง:
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) กองบัญชาการศึกษา
หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พลตํารวจตรี กัมพล ศรีเจริญ
โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒
ผูจัดเก็บขอมูล :
๑. พันตํารวจเอกหญิง สุภาวดี เอี่ยมเจริญ โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘
๒. พันตํารวจโทหญิง รัตนา หนูนอย โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘
๓. รอยตํารวจเอกหญิง นุจนาฎ เชี่ยวชาญ
โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘
๔. รอยตํารวจโทหญิง ภัทรนันทน หมวดเพชร โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๔๓

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
หนวยวัด : ลดปริมาณการใชลงรอยละ ๑๐ ของปริมาณการใชมาตรฐาน
น้ําหนัก

: รอยละ ๑๐

คําอธิบาย

:
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานจะพิจารณาจาก
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขอมูลปริมาณการใช
พลังงานไฟฟ า (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง ) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมี ผลการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ ๑๐จากคามาตรฐาน โดยใชขอมูลตามที่รายงาน
และจัดเก็บในฐานขอมูลwww.e-report.energy.go.thของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
เหตุผล:
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมแตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหต  องพึง่ พา
พลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา ๕ แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตรา
การเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือ การสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
ในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติใหหนวยงานราชการดําเนิน
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% เพื่อเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน การชวยลด
รายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
ตารางและสูตรการคํานวณ :
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิดคอื

๑. ดานไฟฟา
๒. ดานน้ํามันเช้ อเพลิ
ื ง
สูตรการคํานวณคา ดัชนีการใชพลังงาน:

๑. ดานไฟฟา
ดัชนีช้ ีวดั ประสิทธิภาพการใชไฟฟา
(Energy Utilization Index, EUI)

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

=(๙๐%ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง
ปริมาณการใชไฟฟาจริง

หนา ๔๔

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

กําหนดให
- ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน
(kWh; กิโลวัตต-ช่ ัวโมง)

- ๙๐%ของปริมาณการใชไฟฟา

มาตรฐาน(kWh;กิโลวัตต-ช่ วโมง)
ั

- ปริมาณการใชไฟฟาจริง

(kWh; กิโลวัตต-ช่ วโมง)
ั

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช
ไฟฟาที่ควรจะเป็นของสวนราชการนั้นตั้ง แตวันที่ ๑ตุลาคม๒๕๕๗ถึง
๓๐ กันยายน๒๕๕๘รวม๑๒ เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัยตางๆ
ทีม่ ี ผลต อการใชไฟฟาข องส วนราชการนั้น เชน พื้นที่ ใช สอยจํานวน
บุคลากรเวลาที่ใชในการปฏิบัติ งานเปนตนของแตละเดือนแลวนําไป
รายงานผานwww.e-report.energy.go.th ใหครบ ๑๒ เดือน
ตัวเลขประมาณการใชไฟฟา ที่ควรจะเป็น (SEU) ของสวนราชการ
นั้น แล ะม ี ก ารใช ไฟฟา ลดล งอย าง น  อ ยร  อ ยละ๑๐ ตาม ม ติ
ค ณะ รั ฐ มนตรีเมื่อ
ว ันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหนวยไฟฟาที่ใชไปจริง
ในกิจการของสวนราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๒ เดือน โดยใช ขอ มูลจากใบแจงหนี้
การใชไฟฟา ที่การไฟฟา เรีย กเก็ บ แตละเดือน แลวนํา ไปรายงาน
ผา น www.e-report.energy.go.th ใหครบ ๑๒ เดือน

หนา ๔๕

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
ดัชนีช้ วี ัดประสิทธิภาพการใชน้ํามัน
(Energy Utilization Index, EUI)

กําหนดให
- ปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร)

- ๙๐%ของปริมาณการใช

น้ํามัน เช้ อเพลิ
ื ง
มาตรฐาน(ลิตร)
-ปริมาณการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงจริง
(ลิตร)

=(๙๐%ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชน้ํามันจริง
ปริมาณการใชน้ํามันจริง

Standard Fuel Utilization; SFUหมายถึงตัวเลขประมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเปนของสวนราชการนั้น ตั้งแตวัน๑ทีตุ่ ลาคม ๒๕๕๗ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘รวม ๑๒ เดือนที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัยตางๆ ที่
ื ่รั บผ ิดชอบ
มีผลตอการใช น้ํามัน เช้ อเพลิ
ื งของส วนราชการนั้น เชน พ้ นที
(ตารางกิโลเมตร)จํานวน บุคลากร เป็นตนของแตละเดือน แลวนําไป
รายงานผานwww.e-report.energy.go.th ใหครบ ๑๒ เดือน
ตัวเลขประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ควรจะเป็น (SFU) ของสว น
ราชการนั้นและมีการใช น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงอยางนอยรอยละ๑๐
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๐มีนาคม๒๕๕๕
Actual Fuel Utilization; AFUจํานวนน้ํามัน เชื้อเพลิง (ลิตร)ที่ใชไป
จริงในยานพาหนะของสวนราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๒ เดือน ไดแก เบนซิน ดีเซล แกสโซฮอล
ไบโอดีเซลและ กาซธรรมชาติ ( NGV)โดยรวบรวมจํานวนห นว ยของ
เชื้อเพลิง ทีใ่ ช ไปกับยานพาหนะของส วนราชการทุกคันในแตละเดือน
แลวนําไปรายงานผานwww.e-report.energy.go.thใหครบ๑๒เดือน
กรณีที่ส ว นราชการใช น้ํามัน เชื้อเพลิง ทาง เลือ กไดแ กแ กสโ ซฮอล
(ใน ๑ ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู ๙๐%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน ๑ ลิตร
มีน้ํามันด ีเซลอยู๙๕%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช แทนเบนซิน
หรื อ ดีเซ ล๑๐๐% นั้น กา รคํานวณ ปร ิมาณกา รใช น้ํามัน เชื้อเพลิง
ระบบจ ะปร ะมวลผล เฉพาะจํานวนป ร ิ ม าณ น้ํามัน เบนซินน้ํามัน
ดีเซลเทานั้น ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี:้
AFU= ปริมาณน้ํามันเบนซิน +ปริมาณน้ํามันดเี ซล+(๐.๙๐x
ปริมาณน้ํามันแกสโซฮอล)+(๐.๙๕xปริมาณน้ํามันไบโอ
ดีเซล) + (๐.๐๐ xปริมาณNGV)

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๔๖

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนนกา รประเม ิ น ผลการปร ะหย ัด พล ั ง งานของส  ว นราชการค ิด จากคะแนนเฉลี่ยข อง
หนว ยงานทัง้ หมดที่ เป็นราชการบริหารสว นกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวง และสว นราชการที่ตั้งขึ้น
เป็นหน ว ยงานภายในกรมนั้นที่ ไมปรากฏในกฎกระทรวงโดยกําหนด เกณฑก ารใหคะแนนของแตล ะหนว ยงานเป็น
ระดับ ขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑก ารใหคะแนนเป็น๕ระดับพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอน
การดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนนประเมินผล
น้ํามัน
ระดับคะแนน ไฟฟา
ขั้นตอนที่ ๑
๑
๐.๒๕๐๐ ๐.๒๕๐๐ ๑.๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของปงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
๐.๒๕๐๐ ๐.๒๕๐๐ ๑.๒ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน
(เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘)
- ตามรูปแบบที่ สนพ.กําหนดเอกสารการประชุมของคณะทํางาน
ลดการใชพลังงานและหลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหนา
สวนราชการ
ขั้นตอนที่ ๒
๒
๐.๒๕๐๐ ๐.๒๕๐๐ ๒.๑ มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชพลังงาน
(ไฟฟา/น้ํามัน) มาตรฐาน และคาดัชนีการใช ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สนพ. กําหนดไวแลวเสร็จ และครบถวน
๐.๒๕๐๐ ๐.๒๕๐๐ ๑๒ เดือน นับตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘
๒.๒มกี ารรายงา นขอ มูลปริมาณการใช พลังงานจริง ไฟฟา
(kWh;กิโลวั ตต-ชั่วโมง) น้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร) ประจำปี
งบประมาณ๒๕๕๘ครบถวน๑๒เดือนนับตั้งแตเ ดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘
ขั้นตอนที่ ๓ - ๕
๓
๐.๐๐๐๑ ๐.๐๐๐๑ มีผลการคำนวณ EUIดา นการใชไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิง ประจำปงี บประมาณ
๒๕๕๘ตามสูตรการคํานวณที่สนพ.กําหนดโดยอยูในชวง -๐.๒๐๐ ถึง-๐.๓๓๓
๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๔๗

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน ไฟฟา
น้ํามัน
๐.๐๐๐๑ ๐.๐๐๐๑
๔
๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐
๐.๐๐๐๑ ๐.๐๐๐๑
๕
๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

รวมคะแนน

๒.๕๐๐

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

เกณฑการใหคะแนนประเมินผล
มีผลการคำนวณ EUIดา นการใชไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด
โดยอยูในชวง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙
มีผลการคำนวณ EUIดา นการใชไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ.กําหนด
โดยอยูในชวง ๐ ถึง -๐.๐๙๐
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิง
มากกวา ๐ สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน
เทากับ ๑.๕๐๐ คะแนน
หมายเหตุ:
๑) สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มดานไฟฟา, ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
(เทากับ ๐.๕๐๐๐) ในระดับคะแนนที่ ๒ จึงจะไดรับการประเมินผล
ระดับคะแนนที่ ๓, ๔ และ ๕
๒) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่๓,๔และ๕เมื่อทราบดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพ (EUI) แลว จะนำไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ ือประเมินคะแนน
๓) กรณีท่ีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) ดานการใชไฟฟา /น้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กําหนด
มีคานอยกวา -๐.๓๓๓ สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ ๓, ๔ และ ๕
รวมกันเทากับ ๐.๐๐๐ คะแนน
๔) การประมวลคะแนนกรณีสว นราชการมีหนวยงานในสงั กัดมารวมในการ
ประเมินผล
ก. ประเมนิ ผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอนเพื่อหา
คะแนนของแตละหนวยงาน
ข. พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนน
ของหนวยงานในสังกัดทัง้ หมด
(=ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวน
หนวยงานในสังกัดทั้งหมด)

๒.๕๐๐

หนา ๔๘

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
๑) สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะใช ขอ มูลที่สวนราชการสวนกลาง ไดรายงานผลผานระบบ
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานน โยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เทา นั้น
ในการประเมินระดับความสําเร็จ ของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
๒) สว นราชการตองสงผลการดําเนินงานดานไฟฟา และน้ํามันเชื้อเพลิง ใ นระดบั คะแนนที่๑ ถึง ๕
ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๒๔.๐๐ น.
๓) สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใช ข อมูล ที่แตล ะส วนราชการส งผลการดําเนินงา นดา นไฟฟา และ
น้ํามันเชื้อเพลิงในระดับคะแนนที่๑ ถึง๕ ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๔.๐๐ น.
๔) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน :
การบันทึกขอมูลผาน www.e-report.energy.go.th ครบถวน ประกอบดวย
- ขอมูลหนวยงาน
- รายงานผลการติดตาม คณะทํางานลดใชพลังงาน
- ขอมูลการใชพลังงานของหนวยงาน
- ขอมูลดัชนีการใชพลังงาน (EUI)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๓) กองบัญชาการศึกษา
หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พลตํารวจตรี กัมพล ศรีเจริญ
โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒
ผูจัดเก็บขอมูล :
๑. พันตํารวจเอกหญิง พิมพร ฉัตรมงคล โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๑๐๒๑
๒. พันตํารวจโท เติมพงษ ปลั่งพงษพันธ โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๓๐๖๔
๓. พันตํารวจตรี กิตติเมศร โชติปติเจริญรัฐ
โทรศัพท ๐๘ ๑๒๙๘ ๓๖๓๖
๔. รอยตํารวจโทหญิง ธนาภรณ ศรีเดช โทรศัพท
๐๘ ๑๙๐๗ ๗๗๕๒

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๔๙

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดที่ ๖ : การพัฒนาสมรรถนะองคการ
น้ําหนัก
: รอยละ ๑๐
คําอธิบาย :
• การพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการดําเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการภายในองคการที่
เปนกลไกที่ทําใหองคการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบดวย ๓ ดานไดแก การกําหนดเปาหมาย (Goal) การออกแบบ
ระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน ๓ ระดับ ไดแก ระดับองคการ
(Organization)ระดับหนวยงาน ( Department)และระดับบุคคล ( Individual) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคขององคการความคาดหวัง
และความตองการของผูรับบริการ
• ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ แบงการประเมินออกเปน๒ ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
น้ําหนัก
(รอยละ)

ตัวชี้วัด
๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน

๒

๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ

๘

รวม

๑๐

เกณฑการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ ๖ :
การคํานวณตัวชี้วัดที่ ๖ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการคํานวณ
จากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ ๖.๑ และตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ดังนี้
ตัวชี้วัด
๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องคการ
รวม

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

น้ําหนักรอยละ
(Wi)
๑
๔
∑ Wi

คะแนนที่ไดรับ คะแนนถวงน้ําหนัก
(SMi)
(Wi x SMi)
SM๑
(W๑ x SM๑)
SM๒

(W๒ x SM๒)
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

หนา ๕๐

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดยที่
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

น้ําหนักของตัวชี้วัด
คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด
ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน
ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ

แนวทางการประเมินผล :
การประเมินผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคการ

สวนราชการ
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก
 รายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดสง
รายงานลักษณะสําคัญของหนวยงานไปยัง ตร. ภายใน
ระยะเวลาที่ ตร.กําหนด
เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นระดับของการดําเนินการ
พัฒนาองคการ
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการดําเนินการ
ที่สวนราชการ ตร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ
๑๒ เดือน

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๕๑

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ หนวยงาน
น้ําหนัก : รอยละ
๒
คําอธิบาย :
• การจัดทําลักษณะสําคัญของ องคการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานตางๆ เห็นความสําคัญของ
การทบทวนตนเอง ซึ่งจะทําใหหนวยงานสามารถสรางความพรอมและปรับเปลี่ยนบริบทของหนวยงานไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ
สภาพแวดลอมในปจจุบันของหนวยงาน

องคการ เปนการดําเนินการทบทวน วิเคราะห

รวมทั้งโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน จํานวนบุคลากร

การ

วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) การกําหนดวิสัยทัศน แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานที่สอดคลองกับ
หนาที่ภารกิจของหนวยงาน ยุทธศาสตร ตร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ แผนป ฏิบัติราชการประจําป ตร. นโยบายการ
บริหารราชการ ตร. เพื่อใหเขาใจและนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาหนวยงาน
เกณฑการใหคะแนน:
วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ โดยเกณฑการใหคะแนน
แบงออกเปน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
๑
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของหนวยงานผานระบบอีเมล eval.rtp@gmail.com
ภายหลังระยะเวลาการรายงาน รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘)
๒
๓
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของหนวยงานผานระบบอีเมล eval.rtp@gmail.com
ภายในระยะเวลาการรายงาน รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘)
๔
๕
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของหนวยงานผานระบบอีเมล eval.rtp@gmail.com
ภายในระยะเวลาการรายงาน รอบ ๙ เดือน และรายงานมีความครบถวนและทันสมัย
(วันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘)
เงื่อนไข :
๑. จัดทําขอมูลลักษณะสําคัญของหนวยงาน ตามแบบฟอรมที่ ๑ : รายงานลักษณะสําคัญของ หนวยงาน
โดยตองจัดทําขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และทันสมัยเปนปจจุบัน
๒. จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของ
หนวยงานตามแบบฟอรมที่ ๑ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ๙ เดือน
ตามที่ ตร.กําหนด

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๕๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) กองบัญชาการศึกษา
หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พลตํารวจตรี กัมพล ศรีเจริญ
โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒
ผูจัดเก็บขอมูล :
๑. พันตํารวจเอกหญิง สุภาวดี เอี่ยมเจริญ โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘
๒. พันตํารวจโทหญิง รัตนา หนูนอย โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘
๓. พันตํารวจโทหญิง จันทิพย นัคเร โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘
๔. รอยตํารวจโทหญิง ณธษา พรหมจักร โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๕๓

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
น้ําหนัก
: รอยละ ๘
คําอธิบาย :
• ความสําเร็จของการพัฒนาองคการ พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองคการ
(Organization Development Survey) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ซึ่งเปนการสํารวจผานระบบออนไลน
(http://www.opdc.go.th/ges) ในระหวางวันที่ ๒๙ กรกฎาคม -๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไปใชวางแผนและดําเนินการ
พัฒนาองคการในประเด็นที่เปนโอกาสในการปรับปรุง
• แบบสํารวจการพัฒนาองคการ ( Organization Development Survey) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
เปนการใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ “๙
Cells”ที่ประกอบดวยคําถามจํานวน
๓๖ ขอใน ๓ ดานหลักไดแก
๑) คําถามดานการกําหนดเปาหมาย (Goal)
- ระดับองคการ ( Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดเปาหมายของ
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทาง
ขององคการอยางเปนรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
บริบทขององคการ
- ระดับหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวาง
เปาหมายขององคการและเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธและเปาหมาย
หนวยงานจากการรับฟงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนด
แผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง
- ระดับบุคคล (Individual)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวางเปาหมายของ
หนวยงานและเปาหมายระดับบุคคล การกําหนดเปาหมายที่ทาทายมากขึ้น
การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล
๒) คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design)
- ระดับองคการ ( Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน การออกแบบการทํางานใหสามารถทํางาน
ประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการ และชวย
สนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
- ระดับหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดภาระหนาที่ ที่
ชัดเจนของกลุมงาน/ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการ
ใหมๆ การสรางนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน จากความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุมงาน/ทีมงาน

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๕๔

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ระดับบุคคล ( Individual)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการทํางาน
และการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัด
สภาพแวดลอมการทํางาน ที่เอื้อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายได รวมทั้งออกแบบลักษณะงานใหสามารถทํางานแทนกันได
๓) คําถามดานการบริหารจัดการ (Management)
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องระบบการติดตามประเมินผล
และการรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน
และความโปรงใสของการบริหารจัดการภายใน
- ระดับหนวยงาน (Department)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวมภายในหนวยงาน
และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนในการตัดสินใจของผูบริหาร
- ระดับบุคคล ( Individual)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรใหบุคลากรสามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ความกาวหนาในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร
• ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  Organization Goal 
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management 
Department Design  Department Management  Individual Design  Individual Management
แนวทางการดําเนินการ:
• สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตรวจสอบผลการสํารวจก ารพัฒนาองคการผานทางเว็บไซต สํานักงาน
ก.พ.ร. ( http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งแสดงผลการสํารวจในรูปแบบของ “๙
Cells”
ที่แตละชองจะมีสัญลักษณรูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีความหมายดังนี้
สีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว
สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ
สีแดง หมายถึง ยังขาดการดําเนินการ
• สํานักงานตํารวจแหงชาติ นําผลการสํารวจไปดําเนินการพัฒนาองคการตามประเด็น
กรณีที่ ๑ ในชองที่มีสัญลักษณ สีเหลือง หรือสีแดงใน ๓ ชองแรกมาดําเนินการพัฒนาองคการ จํานวน ๑ ชอง
ซึ่งผลสํารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีสัญลักษณสีเหลืองอยูในชองที่ ๓ คือ การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล
(Individual Goal) มาดําเนินการพัฒนาองคการและมีสัญลักษณสีแดงในขอคําถามที่ ๒๗ ตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลมี
ความชัดเจน และถูกกําหนดอยางเหมาะสมกับความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงาน
ขอคําถามที่ ๒๘ เปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลถูกกําหนดใหสูงขึ้นหรือทาทายมากขึ้นทุกรอบป
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา
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ซึ่งจากผลการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ ๙ Cells สํานักงานตํารวจแหงชาติตองดําเนินการพัฒนาองคการ
ในเรื่องการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) เปนลําดับแรกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมี
เปาหมายการทํางานที่ชัดเจน สนับสนุนเปาหมายของหนวยงาน
• ระดับ ความสําเร็จของการพัฒนาองคการวัดจากกิจกรรมการพัฒนาองคการที่ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การประเมินผล

น้ําหนัก
(รอยละ)
๘

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ

๑

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔

๕

๑

๒

๕

๓

๔

เกณฑการใหคะแนน:
กําหนดเปนระดับความสําเร็จ ( Milestone)แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕
ความกาวหนาของระดับการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ระดับ ๑






ระดับความสําเร็จ (Milestone)
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔












ระดับ พิจารณาจาก

ระดับ ๕



การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
ระดับ ๑ สวนราชการมีการกําหนด
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
บุคคล

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

แนวทางการประเมินผล
-

จัดทําคําสั่งการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหขาราชการ
ตํารวจ (ตั้งแตระดับ ผบช. - ผบ.หมู) และจัดทําคําสั่งมอบหมาย
การปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ (คําสั่งกรมตํารวจ
ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เรื่องมาตรการ
ควบคุมและเสริมสรางความประพฤติและวินัยขาราชการตํารวจ)
โดยการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหขาราชการตํารวจให
สอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และหนาที่งาน
(Job Description) ของหนวยและของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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รวมทั้งใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติสําหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนด
ระดับ ๒ สวนราชการมีการกําหนด
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
บุคคลที่สอดคลองกับเปาหมาย
ของหนวยงานและ
สวนราชการ

-

-

ระดับ ๓ สวนราชการมีการกําหนด
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
บุคคลที่มีความทาทายมากขึ้น
ทุกรอบป

-

ระดับ ๔ สวนราชการมีการสื่อสารและ
การติดตามการบรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและใตบังคับ
บัญชา

-

ระดับ ๕ สวนราชการมีระบบการสื่อสาร
และระบบการติดตามการบรรลุ
เปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา

-

-

-

-

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

จัดทําแผนภาพการมอบหมายหนาที่การงานและความรับผิดชอบ
ของขาราชการตํารวจ (ตั้งแตระดับ ผบช. - ผบ.หมู)ตามคําสั่งการ
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหขาราชการตํารวจ
Action Plan แผนการปฏิบัติราชการของหนวยที่แสดงชื่อ
ผูรับผิดชอบหลัก ผูปฏิบัติ ใหสอดคลอง กับคําสั่งการมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบใหขาราชการตํารวจ
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ โดยแบง
การประเมินผลในระดับบุคคลตามสายงาน
(ตั้งแตระดับ
ผบช. - ผบ.หมู) ตามแนวทางปฏิบัติสําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนด รอบระยะเวลา ๖ และ ๑๒ เดือน
การลงนามรับทราบคําสั่งฯ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย (ตั้งแต
ระดับ ผบช. - ผบ.หมู)
การประชุม/การติดตาม/รายงานการดําเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
สรุปผลการประชุม/การติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานของ
หนวย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
จัดทําประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการตํารวจพรอมติดประกาศเพื่อเผยแพรให
ผูใตบังคับบัญชาไดทราบรอบระยะเวลา ๖ และ๑๒ เดือน
การติดตาม/รายงานการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจอยางเปนระบบทางเว็บไซต E-mail หรือ Line
Applicationโดยมีรอบระยะเวลา ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
สรุปผลการประชุม/การติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเปนระบบทางเว็บไซตE-mail
หรือ Line Application โดยมีรอบระยะเวลา ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๑) กองบัญชาการศึกษา
หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พลตํารวจตรี กัมพล ศรีเจริญ
โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒
ผูจัดเก็บขอมูล :
๑. พันตํารวจเอกหญิง พิมลวรรณ พีระรัตนกวิน โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๘๕๑๕
๒. พันตํารวจโท วิชัย พงษประพนธ โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๙๗๐๖
๓. พันตํารวจโท ชัชวาลย ทีอุทิศ โทรศัพท
๐๒ ๕๑๒ ๒๐๐๔
๔. รอยตํารวจโทหญิง ศศิกานต กะการดี โทรศัพท
๐๒ ๕๑๒ ๒๐๐๔

กองบังคับการอํานวยการ
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แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ จากการประเมินผานระบบสํารวจออนไลน (Survey Online)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG)
-----------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิติภายใน
ดานการพัฒนาองคการ ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) กําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ นําผลการสํารวจการพัฒนาองคการ
(Organization
Development
Survey) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งเปนการสํารวจ
ผานระบบออนไลน (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหวางวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ มาใช
วางแผนและดําเนินการพัฒนาองคการในประเด็นที่เปนโอกาสในการปรับปรุงโดยแบบสํารวจการพัฒนาองคการเปน
การใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ “๙ Cells”ที่ประกอบดวยคําถามจํานวน ๓๖ ขอ ใน ๓ ดานหลักไดแก
๑) คําถามดานการกําหนดเปาหมาย (Goal)
- ระดับองคการ ( Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการ กําหนด เปาหมายของ
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององคการอยางเปน
รูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับบริบทขององคการ
- ระดับหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวาง
เปาหมายขององคการและเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธและเปาหมายหนวยงานจากการรับฟงความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง
- ระดับบุคคล (Individual)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวางเปาหมายของ
หนวยงานและเปาหมายระดับบุคคล การกําหนดเปาหมายที่ทาทายมากขึ้น การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน และความ
เหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล
๒) คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design)
- ระดับองคการ ( Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน การออกแบบการทํางานใหสามารถทํางานประสานกัน และการปรับปรุง
กฎระเบียบ ที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการ และชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
- ระดับหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดภาระหนาที่
ที่ชัดเจนของกลุมงาน/ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการใหมๆ การสรางนวัตกรรม
การนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน จากความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมงาน/ทีมงาน
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- ระดับบุคคล (Individual)เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการทํางานและการ
ประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดลอม
การทํางาน ที่เอื้อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให
สามารถทํางานแทนกันได
๓) คําถามดานการบริหารจัดการ (Management)
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลและ
การรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน และความโปรงใสของ
การบริหารจัดการภายใน
- ระดับหนวยงาน ( Department) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวมภายในหนวยงาน และการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศที่มีความจําเปนในการตัดสินใจของผูบริหาร
- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ใหบุคลากรสามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความกาวหนาในการทํางาน และ
ความผูกพันของบุคลากร
ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  Organization Goal 
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management 
Department Design  Department Management  Individual Design  Individual Management
๑.๒ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดตรวจสอบผลการสํารวจองคการผานเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งผลการ
สํารวจแสดงในรูปแบบของ “๙
Cells” ที่แตละชองมีสัญลักษณ รูปสีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว
สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ และสีแดง หมายถึง ยังขาดการ
ดําเนินการ โดยใหนําผลการสํารวจในชองที่มีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงเพียง
๑ชอง ซึ่งผลการสํารวจ
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในกรณีที่ ๑ มีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงใน ๓ ชองแรก ไดแก ชองที่
เปนสีเขียวเปนสีเขียวเปนสีเหลือง
ดังนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองดําเนินการพัฒนาองคการในชองที่  คือ การกําหนด
เปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) ใหครอบคลุมถึง
๑) สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลเพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจ
เปาหมายการทํางานของตนเอง
๒) สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
และสวนราชการเพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ตั้งไว
๓) สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายมากขึ้นทุกรอบป
๔) สวนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
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๕) สวนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
เพื่อทําความเขาใจอยางทั่วถึง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
รวมทั้งการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวนราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดรับการ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย และจัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามความ
รับผิดชอบของตําแหนงงานในทุกระดับ โดยจัดใหมีระบบการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไปยังหนวยงานในสังกัด และระดับบุคคล
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มาประยุกตใชอยางจริงจัง โดยใหมีการกําหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถวัดผลไดในทุกระดับ ตั้งแตองคกรลงไปถึงระดับบุคคล
๓. เปาหมายการดําเนินงาน
การถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับหนวยงานทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
ระดับบุคคลของหนวยงานในสังกัด
๔. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๔.๑ ขาราชการตํารวจทุกนาย มีเครื่องมือในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่มีความสอดคลองกันทั้ง
องคการอยางเปนรูปธรรม
๔.๒ ขาราชการตํารวจทุกนาย มีระบบวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทุกนาย
๔.๓ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีขอมูลสําหรับการเสริมสรางสมรรถนะขีดความสามารถของขาราชการ
ตํารวจและการจัดสรรสิ่งจูงใจ (Motivation) อยางเปนธรรม
๕. แผนปฏิบัติการในการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล
ลํา
ดับที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

มีการกําหนด
หนาทีค่ วาม
รับผิดชอบ
แตละตําแหนง

ทุกหนวยงาน
ในสังกัด
สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและ
เปาหมายระดับบุคคล
• จัดทําคําสัง่ การมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบใหขา ราชการตํารวจ (ตัง้ แต
ระดับ ผบช. - ผบ.หมู) และจัดทําคําสั่ง
มอบหมายการปกครองบังคับบัญชา
ขาราชการตํารวจ (คําสั่งกรมตํารวจ
ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗เรื่องมาตรการควบคุม
และเสริมสรางความประพฤติและวินยั
ขาราชการตํารวจ)
กองบังคับการอํานวยการ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดยการมอบหมายหนาทีค่ วามรับผิดชอบให
ขาราชการตํารวจใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด และหนาที่งาน (Job
Description) ของหนวยและของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ รวมทั้งใหสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิบตั สิ าํ หรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํ หนด

๒. สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและ
เปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงานและสวนราชการ
• จัดทําแผนภาพการมอบหมาย
หนาที่การงานและความรับผิดชอบของ
ขาราชการตํารวจ (ตั้งแตระดับ ผบช. ผบ.หมู) ตามคําสั่งการมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบใหขาราชการตํารวจ
• Action Plan แผนการปฏิบตั ิ
ราชการของหนวยที่แสดงชื่อผูรับผิดชอบ
หลัก ผูปฏิบัติ ใหสอดคลองกับคําสั่งการ
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
ขาราชการตํารวจ

มีการ
มอบหมาย
งานชัดเจน
เปนระบบ
เหมาะสม
กับความรู
ความ
สามารถ

๓. สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและ
เปาหมายระดับบุคคลทีม่ คี วามทาทายมาก
ขึ้นทุกรอบป
• ผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการ
ของขาราชการตํารวจ โดยแบงการ
ประเมินผลในระดับบุคคลตามสายงาน
(ตัง้ แตระดับ ผบช. - ผบ.หมู) ตามแนวทาง
ปฏิบตั สิ าํ หรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของขาราชการตํารวจ ที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติกาํ หนดรอบระยะเวลา ๖ และ ๑๒ เดือ
๔. สวนราชการมีการสือ่ สารและการติดตาม
การบรรลุเปาหมายตัวชีว้ ดั ระดับตัวบุคคล
ระหวางผูบังคับบัญชาและใตบังคับบัญชา
• การลงนามรับทราบคําสัง่ ฯ
ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย (ตัง้ แตระดับ
ผบช. - ผบ.หมู)

มีผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติราชการ
ของขาราชการ
ตํารวจ
รอบ ๖ และ
๑๒ เดือน

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

มีการสือ่ สาร
ผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติราชการ
ของขาราชการ
ตํารวจ
รอบ ๖ และ
๑๒ เดือน

หนา ๖๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------• การประชุม/การติดตาม/รายงาน

การดําเนินการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของ
ขาราชการตํารวจ
• สรุปผลการประชุม/การติดตาม/
รายงานผลการปฏิบตั งิ านของหนวย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
๕. สวนราชการมีระบบการสือ่ สารและระบบ
การติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชีว้ ดั
ระดับบุคคลระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา
• จัดทําประกาศผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ
พรอมติดประกาศเพือ่ เผยแพรให
ผูใตบังคับบัญชาไดทราบรอบระยะเวลา ๖
และ ๑๒ เดือน
• การติดตาม/รายงานการ
ดําเนินการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของ
ขาราชการตํารวจอยางเปนระบบ ทาง
เว็บไซต E-mail หรือ Line Applicationโดยมี
รอบระยะเวลา ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
• สรุปผลการประชุม/การติดตาม/
รายงานผลการปฏิบตั งิ านของหนวย เพือ่ ให
บรรลุวัตถุประสงคอยางเปนระบบ ทาง
เว็บไซต E-mail หรือ Line Application
โดยมีรอบระยะเวลา ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

มีการสือ่ สาร
ผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติราชการ
ของขาราชการ
ตํารวจ รอบ ๖
และ ๑๒ เดือน
อยางเปน
ระบบ

หนา ๖๓

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
น้ําหนัก

: รอยละ ๑๐

๑. คําอธิบาย:
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัIntegrity
ฐ(
& Transparency
Assessment : ITA) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ของ
องคการตางประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องคการตอตานการทุจริต ( Anti-Corruption and Civil Rights
Commission: ACRC)จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนด
เปนกรอบแนวคิด การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐและสังเคราะหเปน
องคประกอบหลักที่สําคัญและจําเปนในการประเมิน โดยจําแนกองคประกอบหลักเปนองคประกอบยอย ประเด็นการ
ประเมิน และแปลงไปสูคําถามที่ใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของ
หนวยงาน
องคประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (
Integrity
& Transparency Assessment) แบงเปน ๕ องคประกอบ ดังนี้
๑. ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Base) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
๒. ความรับผิดชอบ ( Accountability)ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ
๓. การทุจริตคอรรัปชัน ( Corruption) ประเมินจากการรับรูและประสบการณโดยตรงของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
๔. วัฒนธรรมคุณธรรม ( Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ ( Evidence Base) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
๕. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity)ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
ภาครัฐที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน
คํานิยาม

:
๑.“ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานตามระเบียบ ตร.วาดวยการ
กําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ไดเลือกสําหรับตอบขอคําถามที่มีคําวา
“ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจํานวนบุคลากร หรือไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกวาภารกิจอื่น สวนขอคําถามที่ไมไดระบุคําวา “ภารกิจหลัก” หมายถึงการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๖๔

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒. “การจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่ ตร. ใชดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
๓. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด
๒. เกณฑการใหคะแนน:
๒.๑ ใชคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานที่สํานักงาน ป.ป.ท. ประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ ตร. ผลคะแนนของ ตร. คือผลคะแนนของหนวยงานในสังกัด ตร. เพราะเปนการรวม
แรงรวมใจในการดําเนินงานรวมกัน เพื่อความโปรงใสของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไข ปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น
๒.๒ เกณฑการประเมินคะแนนเต็ม ๕ แบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้
๘๐ - ๑๐๐ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูงมาก
๖๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูง
๔๐ – ๕๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานปานกลาง
๒๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํา
๐ – ๑.๙๙ คะแนน
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํามาก
๒.๓ ผูประเมินเปนการประเมินตนเองหรือที่ปรึกษาภายนอกตามที่ ป.ป.ท.กําหนด
๒.๔ ในการประเมิน สํานักงาน ป.ป.ท. ไดใชเครื่องมือ ๓ เครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ดังนี้
๑) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessmentเปนการประเมินจาก
ขอคิดเห็นของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในรอบ ๑ ป ที่ผานมา เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม ( Integrity Culture)
และคุณธรรมในการทํางาน ( Work Integrity) ใชวิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา ( Face-to-Face
interview)หรือทางไปรษณีย
๒) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessmentเปนการประเมินจากขอคิดเห็น
ของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ ตร. ในรอบ ๑ ปที่ผานมาไดแกขอมูลผูรับจาง/ผูรับเหมา/นิติ บุคคล เกี่ยวกับ
ความโปรงใส T( ransparency) ความรับผิดชอบ A( ccountability) และการทุจริต คอรัปชั่น C( orruption)ใชวิธีการสํารวจ
โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face interview)
) แบบประเมิน EvidenceBaseIntegrity&TransparencyAssessment เปนการประเมินการ
๓
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เกี่ยวกับความโปรงใส ( Transparency) และวัฒนธรรม
คุณธรรม (Integrity Culture) โดยหนวยงานตอบคําถามตามความเปนจริงตามแบบประเมิน โดยแนบเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบหรืออางอิง โดยใชแบบประเมิน ๑ ชุด ตอ ๑ หนวยงาน

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๖๕

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. วิธีการดําเนินงาน:
๓.๑
จต. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในการถูกประเมินฯ
๓.๒ จต. แจงหนวยในสังกัด ตร. ทัง้ ๓๐ บช. และ ๖ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.สงรายชื่อขาราชการ
ตํารวจในสังกัด ซึ่งจะตองครอบคลุมทุกตําแหนงและขอมูลผูเขารับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแกผูรับจาง/
ผูรับเหมา/นิติบุคคล(กรณีจัดซื้อจัดจาง) ตามจํานวนที่ผูประเมินกําหนด
๓.๓. จต. สงขอมูลรายชื่อขาราชการตํารวจและขอมูลผูรับจาง/ผูรับเหมา/นิติ บุคคล ใหสํานักงาน ป.ป.ท.
หรือผูประเมินทีสํ่ านักงาน ป.ป.ท.กําหนด สําหรับใชสํารวจขอมูลกลุมตัวอยาง
๓.๔ จต. พิจารณาหนวยงานใน ตร. ที่ตองถูกประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และดําเนินการให
หนวยงานที่เกี่ยวของที่ตองถูกประเมินจัดเตรียมขอมูลเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ตอบและสงแบบประเมินเชิง
ประจักษ (แบบ Evidence Base) ใหผูประเมิน
๓.๕ หนวยงานที่จะตองจัดเตรียมขอมูลเอกสารหรือหลักฐานอางอิง พรอมรับการตรวจจาก สํานักงาน
ป.ป.ท. โดยการตรวจประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เปนการใชขอมูลที่หนวยไดดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ (๑ ต.ค.๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗) เพื่อใชในการประเมินเชิงประจักษ (แบบ Evidence Base) คือ
๑. สกบ. รับผิดชอบหัวขอ EB๑ EB๒ EB๓
๒. สยศ.ตร. รับผิดชอบหัวขอ EB๔ EB๕ EB๗
๓. สง.ก.ต.ช. รับผิดชอบหัวขอ EB๖
๔. จต. รับผิดชอบหัวขอ EB๘ EB๑๐ EB๑๑
๕. สตส. รับผิดชอบหัวขอ EB๙
โดยการจัดเตรียมขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานอางอิงดังนี้
ขอมูล/เอกสารที่หนวยงานจะตองจัดเตรียมตามหัวขอการประเมินเชิงประจักษ
- การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
สกบ. รับผิดชอบ EB๑ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดังนี้
๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
๒.เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ.ศ.พ ๒๕๕๘ อยางนอยจะตองมีรายละเอียด
ดังนี้ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูยื่นซอง ผูไดรับคัดเลือก
สกบ. รับผิดชอบ EB๒ เปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แตละโครงการให
สาธารณชนทราบโดยผานเว็บไซตหรือสื่ออื่น ๆ ดังนี้
๑. ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กฎหมาย
๒. ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ
๓. ประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ
๔. ประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกแตละโครงการ
๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางและเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจาง
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๖๖

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สกบ. รับผิดชอบ EB๓ การวิเคราะห การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจางดังนี้
๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย รายงานผลการจัดซื้อ จัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่แสดงหัวขอเกี่ยวกับสรุปผลการ
จัดซื้อ จัดจางหรือ Printscreen รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗จากเว็บไซตของ
หนวยงาน
๒. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. วิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในลักษณะรอยละของจํานวนโครงการ
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
๔.ปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางในปที่ผานมา โดยใชรายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางและขอมูลแสดงการปรับปรุง
การดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สยศ.ตร. รับผิดชอบ EB๔ การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดังนี้
๑. มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลับักนเช
ทึกน/หนังสือสั่งการ
แนวทางการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
- ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ
สยศ.ตร. รับผิดชอบ EB๕ ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดังนี้
๑. มีระบบ เกณฑ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ เปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ เชน เกณฑที่ชัดเจนเพื่อลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่
มีระบบการ
ใหบริการออนไลน มีระบบบัตรคิวบัตรคิวการใหบริการ ทะเบียนควบคุมการใหบริการรับเรื่องเกณฑ ลดการใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ เปนตน
๒. มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ
ใหผูใชบริการ หรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน หรือไม เชน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทางการ
ปฏิบัติงาน คูมือการใหบริการ
๓. มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก เชน ระบบการ
ปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่เปนตน
- การมีสวนรวม (ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน)
สง.ก.ต.ช.รับผิดชอบ EB๖ ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน ดังนี้

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๖๗

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. รายงานการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเขามา มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการหรือ การ ปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
๒. รายงานการประชุม/การายงานสรุปรวมจัดทําแผนหรือโครงการ/ภาพถายกิจกรรมการรวมจัดทําแผนหรือโครงกา
ของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจหลัก
๓. รายงานการประชุม/การายงานสรุปรวมดําเนินการตามโครงการ/ภาพถายกิจกรรมการรวมดําเนินการตามโครงก
ของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ในภารกิจหลัก
๔. รายงานประเมินผล/รายงาน
ติดตามผลการดําเนินงาน/ภาพถายกิจกรรมความกาวหนาในการดําเนินโครงการ/ผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุแงกไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
๕. รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานการประชุ
ผูมมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขพัฒนา
โครงการในภารกิจหลักอยางตอเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ
- การเขาถึงขอมูล ตามภารกิจหลักของหนวยงาน
สยศ.ตร. รับผิดชอบ EB๗ หนวยงานของทานมีชองทางที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักตอไปนี้ หรือไม
๑.มีหนวยประชาสัมพันธ โครงสรางหนวยงาน/แผนผังการปฏิบัติงาน/คําสั่งการปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการของ
หนวยงาน
๒. มีขอมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงานหรือ สื่อสังคม (Social Media)
๓.มีระบบการใหขอมูลตามภารกิจหลักผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ CallCenter โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการของหนวยงาน
๔. มีการเผยแพรขอมูลตามภารกิจหลักทางสื่อ ดังนี้ หนังสือพิมพ วารสาร จุลสาร แผนพับโทรทัศน วิทยุ สื่อสังคม
เปนตน
- การตอบสนองขอรองเรียน
จต. รับผิดชอบ EB๘ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องรองเรียน ดังนี้
๑. คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
รองเรียนและการตอบสนองหรือรายงานใหผูรองเรียนทราบ หรือไม
๒. คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน
๓. หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน ประกอบดวย คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่องรองเรียนแผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน คําสั่งการปฏิบัติงาน
๔. มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
๕. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไปพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข/รายงานผล
การดําเนินงานเรื่องรองเรียน ทั่วไป
- การตอตานการทุจริตในองคกร

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๖๘

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตส. รับผิดชอบ EB๙ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอน อยางไร
๑. รายงานการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาที่หรือไม หรือภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการใหความรู เรื่องการปองกัน
ผลประโยชน ทับซอนแกเจาหนาที่
๒. จัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๓. ใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาที่
ประกอบดวย รายงานผลการฝกอบรมตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนหรือ
ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
๔ รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๕. เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดซื้อ
จัดจาง
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนหรือบันทึกขอความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
๗. รายงานการปรับปรุงระบบการทํางานจากขอเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน ผลประโยชน
ทับซอนหรือบันทึกขอความรายงานผลการปรับปรุงจากขอเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน ทับซอน
จต. รับผิดชอบ EB๑๐ หนวยงานของทานมีการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางไร
๑.วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย รายงาน วิเคราะห ผลการดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.ดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จต. รับผิดชอบ EB๑๑ การรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส
๑. รายชือ่ คณะกรรมการ /กรรมการ /สมาชิกของกลุมวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมและระเบียบ หรือแนว
ทางการดําเนินงานของกลุม คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปรงใส
๒. ผลการดําเนินงานของกลุมภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุม กรณีที่มีการรวมกลุม
ของเจาหนาที่เพื่อการบริหารงานที่โปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมที่แสดงถึความพยายามที
ง
่จะปรับปรุงการบริหารงาน
๓.๖ สกบ. สยศ.ตร. สง.ก.ต.ช. จต. และ สตส. ตองดําเนินการจัดเตรียมขอมูลใหแลวเสร็จภายในวันที่
๑๖ ต.ค. – ๑๔ พ.ย. ๕๘
๓.๗ หนวยในสังกัด ตร. (๓๐ บช. และ ๖ บก.) สนับสนุนขอมูลเอกสาร หรือหลักฐานอางอิงตางๆ ดังกลาว
ขางตนในสวนที่เกี่ยวของ หากหนวยงานตามขอ ๓.๖ รองขอใหสงขอมูล
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๖๙

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ เนื่องจากการประเมินเชิงประจักษตองใชขอมูลเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หากไมมีขอมูล
สนับสนุนเพียงพอจะถูกหักคะแนน หากหนวยงานตางๆ (๓๐ บช. และ ๖ บก.) ไมสนับสนุนขอมูลใหผูรับผิดชอบตาม
หัวขอดังกลาวขางตน อาจสงผลตอคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ
จึงตองรับผิดชอบรวมกัน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๔) กองบัญชาการศึกษา
หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พลตํารวจตรี กัมพล ศรีเจริญ
โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒
ผูจัดเก็บขอมูล :
๑. พันตํารวจเอก สมเกียรติ เริงหิรัญ โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๓๘๙๔
๒. พันตํารวจโท สมชนก ฟกไพโรจน โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๓๘๙๔
๓. พันตํารวจโท วิเชธ เชยกลิ่น โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๓๘๙๔
๔. รอยตํารวจโท สุธีร แตตระกูล โทรศัพท
๐๒ ๕๑๓ ๓๘๙๔

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๗๐

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หัวขอการตรวจและรายละเอียดการประเมินเชิงประจักษ (แบบ Evidence Base) ดังนี้
ประเด็นคําถาม
มี
การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
EB๑ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางอยางไร
๑) มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) หรือไม
มีหลักฐาน คือ
หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซตของหนวยงานที่ไดแสดงวามีการประกาศ
เผยแพร แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(ภายใน ๓ ตุลาคม
๒๕๕๗.……….…..…...…………………………………………………………………………………………......
อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................
๒) มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ.ศ.พ ๒๕๕๘ ตอไปนี้ หรือไม
๒.๑ ชื่อโครงการ

๒.๒ งบประมาณ

๒.๓ ผูซื้อซอง

๒.๔ ผูยื่นซอง

๒.๕ ผูไดรับคัดเลือก

มีหลักฐาน คือ
หลักฐาน หรือPrintscreen จากเว็บไซตของหนวยงานที่ไดแสดงขอมูลการจัดซื้อจัดจางใน
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ (โครงการที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว ณ วันที่หนวยงาน
ไดจัดสงขอมูลตามแบบ EBIT ใหกับผูประเมิน)..…………….….............................................
อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..……..

ไมมี









ประเด็นคําถาม
มี
ไมมี
EB๒ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนวยงานของทานมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อ
จัดจางแตละโครงการใหสาธารณชนทราบโดยผานเว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ อยางไร (กรณีการจัดซื้อจัดจางมากกวา ๕
โครงการใหแสดงหลักฐาน ๕ โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)
๑)มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่
 
กฎหมาย ของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screenเอกสารจากเว็บไซตขอหนวยงาน.………..………......................................
อื่นๆ โปรดระบุ ............……………………………….....................................……………………

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๗๑

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม
๒) มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง
แตละโครงการ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screenเอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………………...................................
อื่นๆ โปรดระบุ ..............……………………………………………….…………………………………
๓) มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screenเอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.……………….....................................
อื่นๆ โปรดระบุ................………………………………………………………..…………….............
๔) มีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกแตละโครงการ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screenเอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………..............................................
อื่นๆ โปรดระบุ.............................………..…………………………………………..……….............
๕) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางและเหตุผลที่
ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screenเอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………..…….....................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………………….
EB๓ การวิเคราะห การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
๑)มีการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗…..........…….....…………..
 Printscreen รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗จากเว็บไซตของ
หนวยงาน…………………………………………………….............................…….....…………..
 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่แสดงหัวขอเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจาง…………………………………..…………………………………………………………………..……..
อื่นๆ โปรดระบุ.................……………………………………..…………………………...………………
๒) มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗……………
………….................................................................................................…….....……….….
อื่นๆ โปรดระบุ .......………………………………………………………………..............................
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

มี


ไมมี






















หนา ๗๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม
๓) มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในลักษณะดังตอไปนี้
หรือไม
๓.๑)รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗
มีหลักฐาน คือ
รายงานการวิเคราะห……………………………………………………………………………............
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………….….…………………………….................
๓.๒) รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗
มีหลักฐาน คือ
รายงานการวิเคราะห…………………….……………………………………….……….................
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………………………….................
๔) มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามรายงาน
การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปที่ผานๆมา หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณพ.ศ.
๒๕๕๘....................………………………………………………….............................…….....…….……..
ขอมูลแสดงการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘......................……………………….............................…………………………………….....…….……..
อื่นๆ โปรดระบุ………………………….………………………………….........................................
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB๔ การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
๑) หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน.……………………………….....……………………………………
 คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน............................…………………………..….
 อื่นๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..…
๒) หนวยงานของทานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

มี

ไมมี





















หนา ๗๓

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม
มีหลักฐาน คือ
รายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน................................................. …………………………………………………………
 อื่นๆ โปรดระบุ..........………………………………………………………………………………..………..
ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ
EB๕ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
หนวยงานของทานมีระบบ เกณฑ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเปนธรรม/ไม
เลือกปฏิบัติ เปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม (เชน มีเกณฑที่ชัดเจน
เพื่อลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ มีระบบการใหบริการ ออนไลน มีระบบบัตรคิว เปนตน)
ประเด็นคําถาม
มีหลักฐาน คือ
 เอกสารคูมือ……………………………………………………………………………..………………..……....
 บัตรคิวการใหบริการ……………………………………….……………………………………….…………
ทะเบียนควบคุมการใหบริการรับเรื่อง.............................................................................
เกณฑลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ ............................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ........…………………………………………………………….……….………….…………
๒)หนวยงานของทานมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอัตราคาบริการ (ถามี)
และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูใชบริการ หรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน...……………………………………..……………………..……….………
แนวทางการปฏิบัติงาน.....................................................................................................
 คูมือการใหบริการ..……………………………………………………………………………..………..………
 Print screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงานจากเว็บไซตของ
หนวยงาน..........……………………………………………….…………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ...........…………………………………………………………………………….……………
๓) หนวยงานของทานมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ในภารกิจหลัก หรือไม

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

มี

ไมมี





มี

ไมมี









หนา ๗๔

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม

มี

มีหลักฐาน คือ
 ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่. …………..
 ระเบียบ/ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่ ..…………….…………………….
 อื่นๆ โปรดระบุ.............……………………………………………………………….……………………....
การมีสวนรวม (ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน)
EB๖ ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน
๑) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามา มีสวนรวมใน การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

หรือ การ ปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
รายงานการประชุม....……………………………….....……………………………….……..………….
รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หนวยงานผูมีสวนได
สวนเสีย…………………………………………………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................………………………………………………………….……………..
๒) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสว นรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแกไข

พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
โครงการ.………………………….…………………………………………………………………………………
 รายงานการประชุ.ม...………….………………………………………………………………………………..
 รายงานสรุปการรวมจัดทําแผน/โครงการ....……………………………….…………………………..
ภาพถายกิจกรรมการรวมจัดทําแผน/โครงการ………………………………………………………..
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................…………………………….…………………………………………..
ประเด็นคําถาม
มี
๓) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติ 
ราชการในภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
โครงการ.…………………………………………………………………………..………………………………….
 รายงานการประชุ.ม...……………………………………………………………………………………………..
 รายงานสรุปการรวมดําเนินการตามโครงการ……………………………………………………………
ภาพถายกิจกรรมการรวมดําเนินการตามโครงการ ……………………………..……………………
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………………….…….…………..

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

ไมมี





ไมมี


หนา ๗๕

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม
๔) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการ
ปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม
มีหลักฐาน คือ
รายงานประเมินผล...............…………………………………..……………………………………………
รายงานติดตามผลการดําเนินงาน......……………………………….…………………………………..
ภาพถายกิจกรรมความกาวหนาในการดําเนินโครงการ...............................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...........................……………………………………………………………………………..…………….
๕) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสว นรวมในการปรับปรุงแกไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอยาง
ตอเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
รายงานผลการดําเนินงาน
.....…………………………………………………………………………………
รายงานการประชุม...………………………………………….………………………………………………..
อื่นๆ โปรดระบุ..........................………………………….………………………………………………
การเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงาน
EB๗ หนวยงานของทานมีชองทางที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักตอไปนี้ หรือไม
๑) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
โครงสรางหนวยงาน......……………………..………….......................………………………….……
แผนผังการปฏิบัติงาน....…………………………………………………………….…........................
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………….…………………………………………………………......................
อื่นๆ โปรดระบุ.....................………………………………………….………………….....................
๒) มีขอมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงานหรือ สื่อสังคม
(Social Media) หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 Print screenเอกสารเผยแพรบนเว็บไซตหรือสื่อสังคมของหนวยงาน.………....….………
 อื่นๆ โปรดระบุ..........……………………………………………………………………………………..…..
๓) มีระบบการใหขอมูลตามภารกิจหลักผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ Call Center
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการของ
หนวยงาน หรือไม

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

มี

ไมมี


















หนา ๗๖

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม
มีหลักฐาน คือ
 ระบุหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือหมายเลข Call Center....………………………………..
 บรรจุอยูในโครงสรางหนวยงาน....………………………..……………………………………………..
 แผนผังการปฏิบัติงาน....………………………….……………………………………………………….
คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………………….……………………………………………………….
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………….……………………………………………………….
๔) มีการเผยแพรขอมูลตามภารกิจหลักทางสื่อตอไปนี้ หรือไม
๔.๑ หนังสือพิมพ
มีหลักฐาน คือ............................................................................................................
๔.๒ วารสาร
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................
๔.๓ จุลสาร
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................
๔.๔ แผนพับ
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................
๔.๕ โทรทัศน
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................
๔.๖ วิทยุ
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................
๔.๗ สื่อสังคม
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................
๔.๘ อื่นๆ โปรดระบุ
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................
การตอบสนองขอรองเรียน
EB๘ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรือ่ งรองเรียนอยางไร
๑) มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียนและการตอบสนองหรือรายงานใหผูรองเรียน
ทราบ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน…………………………………..…..……..………..…...……..……
แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน..………………………………………………………..…...……………
อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

มี

ไมมี





































หนา ๗๗

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม
๒) มีการกําหนดชองทางการรองเรียน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.…………………………………………………...….………………
แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.……………………………………………….....……………………
อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………..……….…...….……………………
๓) หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.……………….………………….………....…………………………
แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน....…………………………………....……………………………
คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………..………….……………………....………………………….……
อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………….…..…………………………..
๔) มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไข หรือไม
มีหลักฐาน คือ
Printscreenรายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางจากเว็บไซตของ
หนวยงาน ………….....................................................................................…………….….….
อื่นๆ โปรดระบุ............................…………………………………….………………………….
๕) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไปพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน ทั่วไป................................... .....….......….….
อื่นๆ โปรดระบุ..............................………………………….……..………………………………………
การตอตานการทุจริตในองคกร
EB๙ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอน อยางไร
๑) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาที่หรือไม
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจาหนาที่เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน
..................................................................................................................................
ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการใหความรู เรื่องการปองกัน
ผลประโยชน ทับซอนแกเจาหนาที่..........................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ............…………………………………………………………….……..…………………...
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

มี


ไมมี


















หนา ๗๘

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม
มี
๒) มีการจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
หรือไม
มีหลักฐาน คือ
คูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
..………………..…………………………………………………………….............................…………...…...….
อื่นๆ โปรดระบุ........................…………..……………………………………………..……...……......
๓) มีการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนแก เจาหนาที่ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
รายงานผลการฝกอบรมตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน…………………………….…………………….............................……..……….….
ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการใหความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน.................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................………………………………………………….…………….……......
๔) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม

ประเด็นคําถาม

มี

มีหลักฐาน คือ
รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน…………………………………..............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............………………………………………………………………………….…….....
๕) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนอ

งาน ในการจัดซื้อจัดจาง หรือไม
มีหลักฐาน คือ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ใน
การจัดซื้อจัดจาง...…………….………………………………………………………………………………
 อื่นๆ โปรดระบุ...............………………………………………………………………………………………….....
๖) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนและขอเสนอแนะ หรือไม

มีหลักฐาน คือ
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน…………………..……………….…
 บันทึกขอความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน....................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............………………………………..………………………….…………………….....
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

ไมมี





ไมมี





หนา ๗๙

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม
มี
๗) มีการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนไป

ปรับปรุง ระบบการทํางาน หรือไม
มีหลักฐาน คือ
รายงานการปรับปรุงระบบการทํางานจากขอเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน……………..………………………………………………………………………
บันทึกขอความรายงานผลการปรับปรุงจากขอเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน ทบั
ซอน......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............……………………..………………………………………………………........
EB๑๐ หนวยงานของทานมีการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางไร
๑) มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
รายงานวิเคราะห ผลการดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗.................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................………………….……………………….…………………………………
๒) หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม
มีหลักฐาน คือ
เอกสารผลการดําเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(อยางนอย ๑ โครงการ)..………………………………………………………...…...............
 อื่นๆ โปรดระบุ..................……………………………………………………………………......…………
๓) มีแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หรือไม

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

ไมมี








หนา ๘๐

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถาม

มี

มีหลักฐาน คือ
แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙……………………………......…………………………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………………………….……..……
EB๑๑ หนวยงานของทานมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใสอยางไร
๑) มีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส หรือไม

มีหลักฐาน คือ
รายชือ่ คณะกรรมการ /กรรมการ /สมาชิกของกลุมวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมและระเบียบ
หรือแนวทางการดําเนินงานของกลุม...…………………………………………………………………..………………
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม……………………………………………….………………..
อื่นๆ โปรดระบุ.....................……………………………………………………………………………….……..............
๒) กรณีที่มีการรวมกลุมของเจาหนาที่เพื่อการบริหารงานที่โปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมที่แสดง 
ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น หรือไม
มีหลักฐาน คือ
ผลการดําเนินงานของกลุม............................................................................................
ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุม..........................................
อื่นๆ โปรดระบุ.......................…………………………………….……….………………..……………

ไมมี





---------------------------------------------

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๘๑

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๘๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก ก

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๘๓

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมที่ ๑
แบบฟอรมตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๘๔

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรม....................กลุมภารกิจ....................กระทรวง....................
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
น้ําหนัก
ตัวชี้วัดผล
๑
หนวยวัด (รอย
การปฏิบัติราชการ
ละ)

เกณฑการใหคะแนน
๒ ๓ ๔ ๕

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คา คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน ถวง
ที่ได น้ําหนัก

มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ …..)
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ …..)
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ …..)
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ …..)
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
รวม

รายงาน ณ วันที่.....เดือน..........พ.ศ.
ผูร ายงาน....................................... หนวยงาน.................................................
ตําแหนง........................................ โทรศัพท ..................................................
หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคา
คะแนนที่ได เทากับ ๑ มากอน
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๘๕

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมที่ ๒
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๘๖

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท :
คําอธิบาย :

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผูจัดเก็บขอมูล :
โทรศัพท :

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.

……………….

๒๕๕๔
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ ๑

ระดับ ๒

๒๕๕๕

ระดับ ๓

๒๕๕๖

ระดับ ๔

รอยละที่เพิ่มขึ้น
(รอยละ)
๒๕๕๖
๒๕๕๗

ระดับ ๕

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
คาคะแนนที่ได
ถวง
น้ําหนัก

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
หลักฐานอางอิง :

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๘๗

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมที่ ๓
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๘๘

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท :
คําอธิบาย :

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผูจัดเก็บขอมูล :
โทรศัพท :

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
คําอธิบาย
๑.
๒.
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได
(รอยละ)
ถวงน้ําหนัก

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
หลักฐานอางอิง :

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๘๙

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมที่ ๔
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๙๐

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท :
คําอธิบาย :

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผูจัดเก็บขอมูล :
โทรศัพท :

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ ๑

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนนที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
หลักฐานอางอิง :

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๙๑

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมที่ ๕
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนแบบผสม (Hybrid)

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๙๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดที่เปนแบบผสม (Hybrid)
 รอบ ๙ เดือน

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ (รายตัวชีว้ ดั )
ชื่อตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
เบอรตดิ ตอ :
เบอรตดิ ตอ :
คําอธิบาย :

 รอบ ๑๒ เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนตามประเด็นการประเมินผลพรอมหลักฐาน
อางอิงที่สอดคลองและชัดเจน)
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ ๑

การดําเนินงานในแตละขัน้ ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ ดดาํ เนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๙๓

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- รอบ ๙ เดือน

รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ (รายตัวชีว้ ดั )
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอ ไป :

 รอบ ๑๒ เดือน

หลักฐานอางอิง :

การเขียนรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนแบบผสม (Hybrid)
ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้
หัวขอการรายงาน
๑. รอบระยะเวลาการรายงาน
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อตัวชี้วัด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล
คําอธิบาย

๖. ขอมูลผลการดําเนินงาน

๗. เกณฑการใหคะแนน
๘. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน

๙. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได
ดําเนินการ
๑๐. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
๑๑. อุปสรรคตอการดําเนินงาน
๑๒. ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในป
ตอไป
กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

คําอธิบาย
ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ
รายงาน
ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ระบุชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด พรอมเบอรติดตอ
ระบุชื่อผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ
กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง
 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
กรณีตัวชี้วัดประเมินเปนขั้นตอนการดําเนินงาน
 อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานในแตละขั้นตอนตามเกณฑการ
ใหคะแนนของตัวชี้วัดตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ
กรณีตัวชี้วัดประเมินเปนเชิงปริมาณ
 ขอมูลผลการดําเนินงานจะแสดงผลเปนตัวเลข โดยขอใหแสดง
ขอมูลผลการดําเนินงานทั้งหมดที่ใชใน การคํานวณผลคะแนนตาม
สูตรการคํานวณหรือนิยามของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
ระบุเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
แสดงรายละเอียดของการคํานวณผลการประเมินของตัวชี้วัดตามที่ระบุ
ในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้
ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงาน สําหรับตัวชี้วัดนี้
ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้
ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ
ตอไป
หนา ๙๔

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หัวขอการรายงาน
๑๓. หลักฐานอางอิง

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

คําอธิบาย
ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวน ของเอกสารที่ได
จัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวขอแนวทางการประเมินผล ตัวอยาง
หลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน

หนา ๙๕

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมที่ ๖
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail)

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๙๖

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท :
คําอธิบาย :

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ผูจัดเก็บขอมูล :
โทรศัพท :

ขอมูลผลการดําเนินงาน :

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ไมสําเร็จ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ระดับ ๓
น้ําหนัก
(รอย
ละ)

ระดับ ๔
ผลการ
ดําเนินงาน

ระดับ ๕
สําเร็จ

คาคะแนน
คาคะแนนที่ได
ถวง
น้ําหนัก

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :
หลักฐานอางอิง :

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๙๗

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอยางแบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : .………………………………………………………………………..…………………………………………………
หนวยวัด : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………
น้ําหนัก : ..................................................................................………………………………………………………………
คําอธิบาย :
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .......................
คํานิยาม :
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
สูตรคํานวณ :
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......... ...........................................................................................................................................................
เกณฑการใหคะแนน :
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๙๘

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
.................................................................................................................................... .........
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
การายงานผลการดําเนินงาน :
...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
หนวยงานรับผิดชอบหลัก :
.................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
หนวยปฏิบัติ :
.................................................................................................................................... .........
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ......................
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
.................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ......................
ผูจัดเก็บขอมูล :
................................................................................................................................. ............
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ......................

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๙๙

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก ข

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หนา ๑๐๐

ลําดับ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

๓.๒
๔.
๖.๑
๖.๒
๗.

๔.
๓.๑

๓.







วตร.







บก.ฝรก.









ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับสถาบันการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ

สศป.
๔.

๒.
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐

บก.อก.
๓.

๑.

จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของอัตราที่ ตร. อนุมัติให
บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ
จํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

หนวย

๒.

๑.

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางมอบหมายหนวยรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก บช.ศ. และการถายทอดลงสูหนวยปฏิบัติตามตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
มิติที่ ๑



มิติที่ ๒










รวม

๖
๙
๖
๖
หนา ๑๐๑

ลําดับ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา



กอจ.







๗.
๘.
ฝอ.๑ บก.อก.
ฝอ.๒ บก.อก.














๙.
ฝอ.๓ บก.อก.







๑๐.
ฝอ.๔ บก.อก.








๕.
กส.

๖.

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน

๔.
๖.๑




 

ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

๓.๒


๗.

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

๓.๑


ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับสถาบันการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ

๔.

มิติที่ ๑

๖.๒

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐


๓.

จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของอัตราที่ ตร. อนุมัติให
บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ
จํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

หนวย

๒.

๑.

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------มิติที่ ๒

รวม

๗
๖
๖

๖
๖
๖
หนา ๑๐๒

ลําดับ

กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการศึกษา

หมายเหตุ





ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ



๗.



ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ

ศูนยสงเสริมจริยธรรม บก.อก.
๖.๒

๑๓.
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน



๖.๑


ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ


๔.


การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม


๓.๒



๓.๑

ฝอ.๖ บก.อก.

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับสถาบันการศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จ
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

๑๒.
๔.

ฝอ.๕ บก.อก.
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐

๑๑.
๓.

จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของอัตราที่ ตร. อนุมัติให
บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ
จํานวนขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

หนวย

๒.

๑.

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------มิติที่ ๑
มิติที่ ๒








รวม

๖
๖
๖

 หมายถึง หนวยรับผิดชอบตัวชี้วัดหลักของ บช.ศ.

 หมายถึง หนวยที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัด
หนา ๑๐๓

