
ับ

แบบรายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (SAR)

ประจําปงบประมาณ 2551

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด
ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย น้ําหนัก

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน

ตนเองป 49 ป 50 ป 51 (รอยละ)

มิติที่1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 45 168.1816

3.1
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของ
สวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

ระดับ 5 5 3.4 3.4000

1) จํานวนโครงการที่ประสานสนับสนุน 170 131 1.0000

2) จํานวนโครงการที่ติดตาม/ประเมินผล 3 3 5.0000

3) จํานวนรายที่ทราบขอมูลเผยแพร 20,000 4,000 1.0000

4) แจงผลการอนุมัติงบประมาณภายใน 5 วัน 80% 100 5.0000

3.2
รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากระราชดําริที่สํานักงาน กปร. 
ไดวิเคราะหความเหมาะสมเมื่อเทียบกับจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงาน
เสนอขอมาทั้งป

100% 2 100 5.0000

3.3 คาเฉลี่ยของจํานวนวันทําการที่ใชในการวิเคราะหความเหมาะสมตอหนึ่งโครงการ 35.16วัน 4 14.71 5.0000

3.4
รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเปนไปตามแผนเฉพาะโครงการที่ไดรับการ
อนุมัติโดยประธาน กปร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551

85% 4 n/a 1.0000

3.5
รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเปนไปตามแผนเฉพาะโครงการที่ไดรับการ
อนุมัติโดยประธาน กปร. กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2551

100% 2 n/a 1.0000

3.6
รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาฯ ที่มีผูมีสวนไดสวนเสีย 
ไดแก  ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน หรือ
ภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆ ตามเงื่อนไข

100% 5 100 5.0000

3.7
รอยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

85% 3 90.12 5.0000

3.8
รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชนและความรูจากการเยี่ยมชมศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

100% 3 91.96 3.3920

3.9 จํานวนผูเยี่ยมชม Web Site ของสํานักงาน กปร. (Unique IP)
200,000 

IP
5 78,924 1.0000

3.10
รอยละของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการพิจารณา/วิเคราะห
ความเหมาะสมเพื่อขออนุมัติจากประธาน กปร. ไดภายใน 30 วัน

90% 6 96.18 5.0000

3.11
รอยละของฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือที่ไดมีการประสานตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดภายใน 8 วันทําการ

80% 6 84.62 5.0000

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 20 41.0000

4
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ระดับ 5 6 1 1.0000

5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  ระดับ 5 3 3 3.0000

6
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

ระดับ 5 6 3.5 3.5000

7 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 85% 5 n/a 1.0000

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 29.4620

8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 96% 3 46.04 1.0000

9
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สวนราชการ

ระดับ 5 3 5 5.0000

10
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ

ระดับ 5 2 4.73 4.7310

11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระด  5 2 1 1.0000

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 22 22.0000

12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับ 5 22 ระดับ 1 1.0000

รวม 97 260.6436

คะแนนเต็ม 5 2.6064

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง  = NA      = 1.00-1.49     = 1.50-2.49      = 2.50-3.49          = 3.50-4.49 = 4.50-5.00

สีขาว สีแดง     สีชมพู สี ื สีเขียวออนเหลอง สีเขียว



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
  รอบ  6 เดือน 

  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ    
 รอบ 12 เดือน 

 
เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หนวยวัด 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
มิติที่ 1 มติิดานประสทิธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ 45)  3.7373 1.6818 

• การประเมินผลแผนปฏบิัตริาชการสํานักงาน กปร. (นํ้าหนัก : รอยละ 45)    

3.1 ระดับความสาํเร็จของ
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของ
สวนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

รอยละ 5 1 2 3 4 5 3.4 3.4000 0.1700 

3.2 รอยละของจาํนวน
โครงการ/กิจกรรมอันเนื่อง 
มาจากระราชดํารทิี่ 
สํานักงาน กปร. ได
วิเคราะหความเหมาะสม
เมื่อเทยีบกับจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่
หนวยงานเสนอขอมาทั้งป  

รอยละ 2 80 85 90 95 100 100 
(167/167) 

5.0000 0.1000 

3.3 คาเฉลี่ยของจํานวนวัน
ทําการที่ใชในการวิเคราะห
ความเหมาะสมตอหนึ่ง
โครงการ  

รอยละ 4 42.98 41.02 39.07 37.12 35.16 14.71 5.0000 0.2000 

3.4 รอยละของโครงการที่
ผลปฏิบัติการเปนไปตาม
แผนเฉพาะโครงการที่ไดรับ
การอนุมัติโดยประธาน 
กปร. ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 

รอยละ 4 65 70 75 80 85 n/a 1.0000 0.0400 

3.5 รอยละของโครงการที่
ผลปฏิบัติการเปนไปตาม
แผนเฉพาะโครงการที่ไดรับ
การอนุมัติโดยประธาน 
กปร. กอนปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 
 

รอยละ 2 80 85 90 95 100 n/a 1.0000 0.0200 



เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ 
หนวยวัด 

นํ้าหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
3.6 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมขยายผลของ 
ศูนยศึกษาฯ ที่มผีูมีสวนได
สวนเสีย ไดแก ประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรพัฒนาเอกชน หรือ
ภูมิปญญาทองถิน่ เขามามี
สวนรวมในรูปแบบตางๆ 
ตามเงื่อนไข 

รอยละ 5 90 92.5 95 97.5 100 100 
(7/7) 

5.0000 0.2500 

3.7 รอยละเฉลีย่ของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

รอยละ 3 65 70 75 80 85 90.12 5.0000 0.1500 

3.8 รอยละของประชาชนที่
ไดรับประโยชนและความรู
จากการเยีย่มชมศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ 

รอยละ 3 80 85 90 95 100 91.96 3.3920 0.1018 

3.9 จํานวนผูเยีย่มชม  
Web Site ของสํานักงาน 
กปร. (Unique IP) 

ครั้ง 5 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 78,924 1.0000 0.0500 

3.10 รอยละของโครงการ
อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ
ที่ไดรับการพิจารณา/
วิเคราะหความเหมาะสมเพือ่
ขออนุมัติจากประธาน กปร. 
ไดภายใน 30 วัน 

รอยละ 6 70 75 80 85 90 96.18 
(126/131) 

5.0000 0.3000 

3.11 รอยละของฎีกาขอ
พระราชทานความชวยเหลือ
ที่ไดมีการประสานตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดภายใน 8 วัน
ทําการ 
 
 
 
 
 

รอยละ 6 60 65 70 75 80 84.62 
(22/26) 

5.0000 0.3000 



เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ 
หนวยวัด 

นํ้าหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
มิติที่ 2 มติิดานคุณภาพการใหบรกิาร (นํ้าหนกัรอยละ 20)  2.0500 0.4100 

4. ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0600 

5. ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ   

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0900 

6. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.5 3.5000 0.2100 

7. รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 5 65 70 75 80 85 n/a 1.0000 0.0500 

  มิติที ่3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  2.9460 0.2946 

8. รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวม 

รอยละ 3 92 93 94 95 96 46.0361 1.0000 0.0300 

9. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยดัพลังงาน
ของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

10. ระดับความสาํเร็จของ
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4.7310 4.7310 0.0946 

11. ระดับความสาํเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0200 

มิติที ่4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 22)  1.0000 0.2200 

12. ระดับความสาํเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ระดับ 22 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.2200 

นํ้าหนักรวม 97.00 คาคะแนนที่ได 2.6064 



 
รายงาน ณ วันท่ี  30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 
ผูรายงาน  นายวัชระ หัศภาค    หนวยงาน  สํานักงาน กปร. 
ตําแหนง  รักษาการหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร  สํานักงาน กปร. 
โทรศัพท  02-280-9163-200 ตอ 209, 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2551 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เน่ืองจาก เปน
ตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใส
คาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  

Office of the Royal Development Projects Board    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  

                             (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายปวัตร  นวะมะรัตน                     ผูจัดเก็บขอมูล :  นางศิริลักษณ  ทัสนารมย               
โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท :  0-2280-6193-99 ตอ 260 

คําอธิบาย  
      

    วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สํานักงาน กปร. ทําไดในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 เทียบกับเปาหมายผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่กําหนดไวตาม 
“เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551”  พิจารณาใน 4 ตัวชี้วัดยอย คือ 
       1) จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการประสานและสนับสนุนใหดําเนินการ  
            2) จํานวนรายงานการติดตาม/รายงานการประเมินผลโครงการ  
            3) จํานวนประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
            4) รอยละของจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการอนุมัติจากประธาน กปร. ไดแจงให  
                หนวยงานทราบภายใน 5 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุมัติจากประธาน กปร. เพ่ือเบิกจายงบประมาณ  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง (%) 
 

2549 2550 2551 2550 2551 
จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริที่ ได รับการประสานและ
สนับสนุนใหดําเนินการ  

199 219 131 - - 

จํานวนรายงานการติดตาม/รายงาน 
การประเมินผลโครงการ  

3 3 3 - - 

จํ านวนประชาชนได รับทราบข อ มูล  
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

20,000 20,000 4,000 - - 

รอยละของจํานวนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริที่ไดรับการอนุมัติจากประธาน 
กปร. ไดแจงใหหนวยงานทราบภายใน 5 
วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออนุมัติจาก
ประธาน กปร. เพื่อเบิกจายงบประมาณ  

100 100 100 
(131/131) 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริที่ไดรับการประสานและ
สนับสนุนใหดําเนินการ 

0.2 77.0588 
(131/170) 

1.0000 0.2000 

จํานวนรายงานการติดตาม/รายงาน
การประเมินผลโครงการ 

0.2 5 5.0000 1.0000 

จํานวนประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดําริ  

0.2 4,000 1.0000 0.2000 

ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ไดรับ
การอนุมัติจากประธาน กปร. ไดแจง
ใหหนวยงานทราบภายใน 5 วัน นับ
จากวันที่ได รับหนังสืออนุมัติจาก
ป ร ะ ธ า น  กป ร .  เ พื่ อ เ บิ ก จ า ย
งบประมาณ 

0.4 100 
(131/131) 

5.0000 2.0000 

                         รวม 1   3.4000 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 

หลักฐานอางอิง :  
1) ตารางแสดงผลปฏิบัติราชการ ป 2551 ตามตัวชี้วัด (สวป.301) 
2) ตารางแสดงจํานวนโครงการที่ขอและใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
3) แบบรายงานผลการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (รายงานการติดตาม/ รายงานการประเมินผล

โครงการ) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2  รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมอนัเนื่องมาจากพระราชดําริที่สํานักงาน กปร. ได 
                        วิเคราะหความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัจาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานเสนอขอมาทั้งป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายปวัตร  นวะมะรัตน                       ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล       

โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท :  0-2280-6193-99 ตอ 265 

คําอธิบาย  
     รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สํานักงาน กปร. ไดวิเคราะหความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานเสนอขอมาทั้งป หมายถึง จํานวนโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่
หนวยงานตางๆ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไดรับการพิจารณาวิเคราะหความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ โดยสํานักงาน กปร. เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานเสนอขอมาทั้งหมดในรอบ
ปงบประมาณ   

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน)  

ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง (%) 
 

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละของจํานวนโครงการ /กิจกรรม  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ สํานักงาน 
กปร. ไดวิเคราะหความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงาน
เสนอขอมาทั้งป  

100 100 100 - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

80 85 90 95 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรม 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ 
สํานักงาน กปร. ไดวิเคราะห 
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับจํานวน 
โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานเสนอ 
ขอมาทั้งป  

2.0 100 
(167/167) 

5.0000 0.1000 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

      

หลักฐานอางอิง :  
1) ตารางแสดงจํานวนโครงการที่ขอและใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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 รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3   คาเฉลี่ยของจํานวนวันทําการที่ใชในการวิเคราะหความเหมาะสมตอหน่ึงโครงการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล      

โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 265 

คําอธิบาย : 
     คาเฉล่ียของจํานวนวันทําการที่ใชในการวิเคราะหความเหมาะสมตอหนึ่งโครงการ หมายถึง ระยะเวลาโดย
เฉล่ียในการพิจารณาวิเคราะหความเหมาะสมโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่หนวยงานเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งในสวนที่เปนโครงการ/กิจกรรมซึ่งวิเคราะห
แลวมีความเหมาะสมสมควรนําเสนอตอประธาน กปร. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป และในสวนที่เปนโครงการ/
กิจกรรมซึ่งวิเคราะหแลว เห็นวา ไมเหมาะสม หรือเห็นควรชะลอ ซึ่งไดแจงใหเจาของโครงการ/กิจกรรมทราบ  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพิ่มข้ึน       

(รอยละ)  

2549 2550 2551 2550 2551 
คาเฉลีย่ของจํานวนวันทําการที่ใชใน
การวิเคราะหความเหมาะสมตอหน่ึง
โครงการ 

- 39.07 14.71   

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

42.98 41.02 39.07 37.12 35.16 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   

ถวง
นํ้าหนัก 

คาเฉลีย่ของจํานวนวันทําการที่ใชในการ
วิเคราะหความเหมาะสมตอหน่ึงโครงการ 

4.0 14.71 5.0000 0.2000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    สํานักงาน กปร. ไดประสานสนับสนุนหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนใหมีความพรอมในการจัเตรียมโครงการ
กอนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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 รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 

หลักฐานอางอิง :  
1) ตารางสรุประยะเวลาในการพิจารณาโครงการ ประจําป 2551  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.4   รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเปนไปตามแผนเฉพาะโครงการที่ไดรับการอนุมัติโดย 
                             ประธาน กปร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายปวัตร  นวะมะรัตน                       ผูจัดเก็บขอมูล :  นางศิริลักษณ  ทัสนารมย 

โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 260 

คําอธิบาย  
     รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเปนไปตามแผนเฉพาะโครงการที่ไดรับการอนุมัติโดยประธาน กปร. ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 หมายถึง จํานวนโครงการที่ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน โดยพิจารณาจากผลลัพธ (Outcome)  ของ
โครงการ ประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว คิดเปนรอยละเมื่อเทียบกับโครงการ
ทั้งหมดที่ กปร. อนุมัติในปงบประมาณนั้น 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน)  

ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 
 

2549 2550 2551 2550 2551 
ร อ ย ล ะของ โค ร งกา รที่ ผ ล
ปฏิ บัติการเปนไปตามแผน
เฉพาะโครงการที่ได รับการ
อนุมัติโดยประธาน กปร. ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

- - - - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการ
เปนไปตามแผนเฉพาะโครงการที่ไดรับ
การอนุ มัติ โดยประธาน  กปร .  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4.0 n/a 1.0000 0.0400 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    สํานักงาน กปร. อยูระหวางการหารือผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย หนวยงานตาง ๆ ในสํานักงาน กปร. และผูรับผิดชอบ
โครงการที่รวมคิดระบบการรายงานผลในลักษณะของการวัดผลลัพธ (Outcome)  ของโครงการและ ทําแบบฟอรมการ
รายงาน รวมท้ังจะมีการชี้แจงหนวยงานตางๆ เพ่ือชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการสนับสนุนจาก กปร. ในป 2551 สวนใหญอยูระหวางการดําเนินการ 
ดังนั้นในการวัดผลลัพธ (Outcome)  ของโครงการ ตองรอการดําเนินการโครงการใหแลวเสร็จกอนที่จะทําการวัดผล 
หลักฐานอางอิง :  
   -  

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.5   รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเปนไปตามแผนเฉพาะโครงการที่ไดรับการอนุมัติโดย 
                             ประธาน กปร. กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายปวัตร  นวะมะรัตน                       ผูจัดเก็บขอมูล :  นางศิริลักษณ  ทัสนารมย 

โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท :  0-2280-6193-99 ตอ 260 

คําอธิบาย  

     รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเปนไปตามแผนเฉพาะโครงการที่ไดรับการอนุมัติโดยประธาน กปร. กอน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หมายถึง จํานวนโครงการที่ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน โดยพิจารณาจากผลลัพธ 
(Outcome) ของโครงการวา ประชาชนไดรบัประโยชนจากโครงการตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว   คิดเปนรอย
ละเมื่อเทียบกับโครงการทัง้หมดที่ กปร. อนุมัติกอนปงบประมาณ 2551 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน)  

ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 
 

2549 2550 2551 2550 2551 
ร อ ย ล ะของ โค ร งกา รที่ ผ ล
ปฏิ บัติการเปนไปตามแผน
เฉพาะโครงการที่ได รับการ
อนุมัติโดยประธาน กปร. กอน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

- - - - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการ
เปนไปตามแผนเฉพาะโครงการที่ไดรับ
การอนุ มัติโดยประธาน  กปร .  กอน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2.0 n/a 1.0000 0.0200 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    สํานักงาน กปร. อยูระหวางการหารือผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย หนวยงานตาง ๆ ในสํานักงาน กปร. และผูรับผิดชอบ
โครงการที่รวมคิดระบบการรายงานผลในลักษณะของการวัดผลลัพธ (Outcome)  ของโครงการและ ทําแบบฟอรมการ
รายงาน รวมท้ังจะมีการชี้แจงหนวยงานตางๆ เพ่ือชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการ  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
    - 

หลักฐานอางอิง :  
   -  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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 รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  3.6   รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาฯ ท่ีมีผูมีสวนไดเสีย ไดแก   
                             ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน หรือภูมิปญญาทองถิ่น 
                             เขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆ ตามเงื่อนไข 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นางศิริลักษณ  ทัสนารมย               

โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 260 

คําอธิบาย : 
     รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาฯ ที่มีผูมีสวนไดเสีย ไดแก ประชาชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน หรือภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ ตามเงื่อนไข 
หมายถึง รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง 6 แหง 
ที่มีประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคกรพัฒนาเอกชน หรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรม เชน 1) หารือรวมกันเพ่ือกําหนดโครงการ/กิจกรรมขยายผลของศูนย
ศึกษาฯ 2) ผูมีสวนไดเสียเขารวมเปนคณะทํางานของโครงการ/กิจกรรม 3) ผูมีสวนไดเสียเขารวมกันกําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 4) ผูมีสวนไดเสียเขารวมวาง
ระบบการติดตามความกาวหนาหรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 5) ผูมีสวนไดเสียเขารวมในการ
ติดตามความกาวหนาหรือการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการ/กิจกรรมขยาย
ผลทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพิ่มข้ึน       

(รอยละ)  

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยายผล
ของศูนยศึกษาฯ ที่มีผูมีสวนไดเสีย 
ไดแก ประชาชนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน หรือภูมิ
ปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมใน
รูปแบบตาง ๆ ตามเงื่อนไข 

97.76 100  100   

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

90 92.5 95 97.5 100 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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 รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   

ถวง
นํ้าหนัก 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยายผลของ 
ศูนยศึกษาฯ ที่มีผูมีสวนไดเสีย ไดแก ประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนา
เอกชน หรือภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวม
ในรูปแบบตาง ๆ ตามเงื่อนไข 

5.0 100 
(7/7) 

5.0000 2.5000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 

หลักฐานอางอิง :  
1) ตารางแสดงการมีสวนรวมของศูนยศึกษาฯ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.7   รอยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก 
                             พระราชดําริ   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสมบูรณ วงศกาด                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวกาญนา  โนรี 

โทรศัพท :  0-2282-3880 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 25 

คําอธิบาย  
    รอยละเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึง  
ประชาชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ที่เขามาใชบริการของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และมี
ความพึงพอใจในดานตางๆ ประกอบดวย 1) ความรูที่ไดรับ 2) การบริการของเจาหนาที่ศูนย 3) ส่ิงอํานวยความสะดวก 4) 
การมีสวนรวม 5) การนําไปใชประโยชน  และ 6) ผลการใหบริการในภาพรวม 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง (%) 
 

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละเฉลี่ยของระดับความ  
พึงพอใจของผู รับบริการศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมา 
จากพระราชดําริ 

- - 90.12 - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

       ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   จํานวนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจ รอยละ 65 เทากับ   1   คะแนน 

•   จํานวนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจ รอยละ 70 เทากับ   2   คะแนน 

•   จํานวนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจ รอยละ 75 เทากับ   3   คะแนน 

•   จํานวนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจ รอยละ 80 เทากับ   4   คะแนน 

•   จํานวนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจ รอยละ 85 เทากับ   5   คะแนน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ของ ผู รับบ ริการศูนย ศึกษาการ
พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

3.0 90.12 
 

5.0000 0.1500 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

    การเก็บขอมูลแบบสอบถาม จะใชวิธีการ Sampling size ในการ Exit Survey ไมตํ่ากวารอยละ 1 ของจํานวน
ผูใชบริการเยี่ยมชมแตละศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1) สํานักงาน กปร. ไดมีการประชมุหารือ และวางแผนในการจัดทําแบบสอบถามและกําหนดวิธีการในการทํางาน

รวมกัน ระหวางหนวยงานภายในสํานักงาน กปร. และศูนยศึกษาการพัฒนาฯ รวมท้ังไดมีการหารือสํานักงาน 
ก.พ.ร. และบริษัท ทริส เกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการในการสํารวจความพึงพอใจ 

2) ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไดรับการประสานและรับทราบวตัถุประสงคและวิธีการในการดําเนินการ รวมท้ังยังเห็น    
ประโยชนในการนําขอมูลไปใชปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ดวย 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
      เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหม จึงใชเวลาในการกําหนด เครื่องมือและวิธีการในการสํารวจและประเมิน รวมท้ังไดประสาน
ความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ทําใหใชเวลาในขั้นเตรียมการพอสมควร ดังนั้นในรอบ 6 เดือนมีการตอบแบบ 
สอบถามไดจํานวนไมมาก 

หลักฐานอางอิง :  
1) ตารางแสดงประโยชนและความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
      ทั้ง 6 แหง 
2) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผูรับการอบรมจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.8   รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชนและความรูจากการเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนา  
                             อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสมบูรณ วงศกาด                        ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวกาญนา  โนรี 

โทรศัพท :  0-2282-3880 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 25 

คําอธิบาย  
    รอยละของประชาชนที่รับประโยชนและความรูจากการเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
หมายถึง ประชาชนที่เดินทางไปศึกษาหาความรูและเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง 6 ศูนย 
และไดรับประโยชนและความรูจากการเขาเยี่ยมชม โดยทําการวัดจาก 1) ดานวิชาการความรู 2)การสาธิตทางการเกษตร
และอ่ืนๆ 3) การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก และ 4) ผลการเยี่ยมชมในภาพรวม 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง (%) 
 

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละของประชาชนที่ได รับ
ประโยชนและความรูจากการ
เยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

- - 91.76 - - 

เกณฑการใหคะแนน : 

        ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•  จํานวนประชาชนผูเยี่ยมชมเห็นวาไดรับประโยชนและความรู รอยละ 80 เทากับ   1   คะแนน 

•  จํานวนประชาชนผูเยี่ยมชมเห็นวาไดรับประโยชนและความรู รอยละ 85 เทากับ   2   คะแนน 

•  จํานวนประชาชนผูเยี่ยมชมเห็นวาไดรับประโยชนและความรู รอยละ 90 เทากับ   3   คะแนน 

•  จํานวนประชาชนผูเยี่ยมชมเห็นวาไดรับประโยชนและความรู รอยละ 95 เทากับ   4   คะแนน 

•  จํานวนประชาชนผูเยี่ยมชมเห็นวาไดรับประโยชนและความรู รอยละ 100 เทากับ   5   คะแนน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

ร อ ย ล ะ ข อ งป ร ะ ช า ชนที่ ไ ด รั บ
ประโยชนและความรูจากการเยี่ยม
ช ม ศู น ย ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า อั น
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

3.0 91.76 
 

3.3920 0.1018 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  

Office of the Royal Development Projects Board    16 

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

    ผูรับบริการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ดําเนินการวัดระดับความพึงพอใจ จะพิจารณา
เฉพาะในสวนของผูที่เขาการฝกอบรมโดยศูนยศึกษาฯ เปนผูจัดการฝกอบรมให 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1) สํานักงาน กปร. ไดมีการประชมุหารือ และวางแผนในการจัดทําแบบสอบถามและกําหนดวิธีการในการทํางาน 

รวมกัน ระหวางหนวยงานภายในสํานักงาน กปร. และศูนยศึกษาการพัฒนาฯ รวมท้ังไดมีการหารือสํานักงาน 
ก.พ.ร. และบริษัท ทริส เกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการในการสํารวจความพึงพอใจ 

2) ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไดรับการประสานและรับทราบวัตถุประสงคและวิธีการในการดําเนินการ รวมท้ังยังเห็น 
ประโยชนในการนําขอมูลไปใชปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ดวย 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหม จึงใชเวลาในการกําหนด เครื่องมือและวิธีการในการสํารวจและประเมิน รวมท้ังไดประสาน
ความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ทําใหใชเวลาในขั้นเตรียมการพอสมควร ดังนั้นในรอบ 6 เดือนมีการตอบ
แบบสอบถามไดจํานวนไมมาก 

หลักฐานอางอิง :  
1) ตารางแสดงประโยชนและความรูที่ไดรับจากการเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง 6 แหง 
2) แบบสอบถามประโยชนและความรูที่ผูเย่ียมชมไดรับจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  

Office of the Royal Development Projects Board    17 

 
 รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.9   จํานวนผูเยี่ยมชม Web Site  ของสํานักงาน กปร.  (Unique IP) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสาท  พาศิริ          ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวทัศนา  นิยมทรัพย                  

โทรศัพท :  0-2282-9236 โทรศัพท :  0-2280-6193-99 ตอ 225 

คําอธิบาย : 
    จํานวนประชาชนที่รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หมายถึง 
จํานวนประชาชนที่ไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยใช 
จํานวน Unique IP ผูมาใชบริการ Web Site ของสํานักงาน กปร. www.rdpb.go.th 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
         จัดเก็บขอมูลจาก truehits report สําหรับหนาเว็บ www.rdpb.go.th ในรอบเดือนตางๆ  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพิ่มข้ึน       

(รอยละ)  

2549 2550 2551 2550 2551 
จํานวน Unique IP  ผูเยี่ยมชม Web 
Site  ของสํานักงาน กปร.   

167,083 100,641 78,924   

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

120,000 140,000 160,000 180,000 200,000  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    

ถวง
นํ้าหนัก 

จํานวนผูเยี่ยมชม Web Site  ของสํานักงาน 
กปร.  (Unique IP) 

5.0 78,924 1.0000 0.0500 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    ขอมูลสถิติของสํานักงาน กปร. ใชบริการของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เปนผูจัดเก็บขอมูลและ
รายงานผลใหทราบ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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 รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 

หลักฐานอางอิง :  
1) ตารางแสดงผูเขาเยี่ยมชม Unique IP สํานักงาน กปร. 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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 รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.10 รอยละของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริท่ีไดรับการพิจารณา/วิเคราะห  
                           ความเหมาะสมเพื่อขออนุมัติจากประธาน กปร. ไดภายใน 30 วัน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล      

โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 265 

คําอธิบาย : 
     รอยละของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการพิจารณาวิเคราะหความเหมาะสมเพื่อขออนุมัติจาก
ประธาน กปร. ไดภายใน 30 วัน หมายถึง  จํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใชเวลาดําเนินการ 
ต้ังแตไดรับหนังสือกระทรวง จนกระทั่งถึงวันที่ เลขาธิการ กปร. ลงนามเสนอ ประธาน กปร. ใชเวลาทั้งส้ินไมเกิน 
30 วัน เทียบเปนรอยละของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดในปงบประมาณนั้น  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพิ่มข้ึน       

(รอยละ)  

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละของโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดําริที่ไดรับการวิเคราะห 
ความเหมาะสมเพื่อขออนุมัติจาก 
ประธาน กปร. ไดภายใน 30 วัน 

86.85 72.47 96.18   

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 75 80 85 90 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   

ถวง
นํ้าหนัก 

รอยละของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ที่ไดรับการวิเคราะหความเหมาะสมเพื่อ        
ขออนุมัติจากประธาน กปร. ไดภายใน 30 วัน 

6.0 96.18 
(126/131) 

5.0000 0.3000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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 รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 

หลักฐานอางอิง :  
1) ตารางสรุประยะเวลาในการพิจารณาโครงการ ประจําปงบประมาณ 2551  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  

Office of the Royal Development Projects Board    21 

 
 รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  3.11  รอยละของฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือท่ีไดมีการประสานตรวจสอบ 
                              ขอเท็จจริงไดภายใน 8 วันทําการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวัชระ  หัศภาค ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฎล มกุลกาญจน   
                       นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ                     

โทรศัพท :  0-2280-6231 โทรศัพท :   0-2280-6231 
                 0-2280-6193-99 ตอ 194 

คําอธิบาย : 
     รอยละของฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือที่ไดมีการประสานตรวจสอบขอเท็จจริงไดภายใน 8 วัน ทําการ
หมายถึง จํานวนฎีกาที่สํานักงาน กปร. ไดรับ มีการดําเนินการตั้งแตขั้นตอนสารบรรณลงรับ จนกระทั่งถึง 
เลขาธิการ กปร. ลงนามประสานแจงเรื่องไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชเวลาไมเกิน 8 วัน ทําการ เทียบเปนรอย
ละของฎีกาที่สํานักงาน กปร. ไดรับทั้งหมดในปงบประมาณนั้น    

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพิ่มข้ึน       

(รอยละ)  

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละของฎีกาขอพระราชทาน 
ความชวยเหลือที่ไดมีการประสาน 
ตรวจสอบขอเท็จจริงไดภายใน 8 วัน 
ทําการ 

69.23 72.55 84.62   

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 65 70 75 80 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   

ถวง
นํ้าหนัก 

รอยละของฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือ 
ที่ไดมีการประสานตรวจสอบขอเท็จจริงได 
ภายใน 8 วันทําการ 

6.0 84.62 
(22/26) 

5.0000 0.3000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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 รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 

หลักฐานอางอิง :  
1) ตารางสรุปทะเบียนฎีกาแจงหนวยงาน.  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 4  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม 
                          ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวัชระ  หัศภาค                  ผูจัดเก็บขอมูล :   นางเฉลิมพร  ขําหุน 

โทรศัพท :  0-2282-6231 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 194 

คําอธิบาย :  
     สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) มีกระบวน 
การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการ ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบ 
ทางตรงและทางออม เพ่ือกระตุนใหเกิดการปรับปรุงระบบบริหารราชการเขาสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส  
และสามารถตรวจสอบได 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1 ดําเนินการอยูในขั้นตอนที่ 1 

2  

3  

4  

5  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

6.0 1.0000 1.0000 
 

0.0600 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    สํานักงาน กปร. ไดชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
และรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ใหแก สํานัก/ กลุม/ กอง เพ่ือพิจารณานําโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมมา
ดําเนินการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 - 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

 - 
 
หลักฐานอางอิง :  
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 5   ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสาท  พาศิริ                     ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววัลยา  พุมเรือง 

โทรศัพท :  0-2282-6231 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 232,274 

คําอธิบาย :   
    ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการตองดําเนินการใหเปนไปตาม 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการ
ประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแตละระดับ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนพรอมหลักฐานอางอิง)  

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 -   สํานักงาน กปร. มอบหมายใหศูนยสารสนเทศ เปนหนวยงานรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยกําหนดใหหองสมุด ไวเปนศูนย
ตรวจดูขอมูลขาวสาร  

-   มีปายหองสมุดที่เปดใหบริการในวันทําการ เวลา 08.30 – 16.30 น.  

2 ขอมูลที่เผยแพร และสามารถสืบคนได   
-   แนวพระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
-   แผนงาน งบประมาณโครงการ    
-   หนังสือ วารสาร ของสํานักงาน กปร.   
-   โครงสรางสํานักงาน กปร. 
-   ขอมูลบุคคล 

3 -   ออกคําส่ังสํานักงาน กปร. ที่ 22/2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 แตงตั้งคณะกรรมการ   
    บริหารและจัดการระบบขอมูลของสํานักงาน กปร.   

4  
 

5  
 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

    ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
    ของราชการ 

3.0 3 3.0000 
 

0.9000 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
  - ไดดําเนินการตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร อยูแลว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  - ผูบริหารเห็นความสําคัญและใหถือปฏิบัติ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     1) เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจกฎหมาย 
     2) ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
หลักฐานอางอิง : 
      1) ปายบอกสถานที่ต้ังของขอมูลขาวสาร 
      2) เอกสารการจัดขอมูลขาวสารตามมาตรา9 
      3) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารฯ 
      4) แบบคํารองขอขอมูลขาวสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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 รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  6   ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุวิทย  ดุลยะนันท               ผูจัดเก็บขอมูล :   นางเฉลิมพร  ขําหุน 

โทรศัพท :  0-2280-6193-99 ตอ 197 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 194 

คําอธิบาย :  
     พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน สํานักงาน กปร. ใสสะอาด  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพิ่มข้ึน       

(รอยละ)  

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละของฎีกาขอพระราชทาน 
ความชวยเหลือที่ไดมีการประสาน 
ตรวจสอบขอเท็จจริงไดภายใน 8  
วันทําการ 

69.23 72.55    

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนพรอมหลักฐานอางอิง)  

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 -  มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติงาน สํานักงาน กปร. ประจาํป 2550 
-  มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน สํานักงาน กปร. ใสสะอาด    
   ประจําป 2550  
- ในรอบป 2550 ไมพบขอมูลการรองเรียนแตอยางใด  

2 - นําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน สํานักงาน กปร.ใสสะอาดป 2550 มาวิเคราะห
เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน สํานักงาน กปร. ใสสะอาด ประจําป 2551  

3  

4  

5  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3.0 2 2.0000 0.0600 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  - ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
   
 
หลักฐานอางอิง : 
     1) สําเนารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด ประจําป 2550 
     2) สําเนาแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด ประจําป 2551   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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ชื่อตัวชี้วัด :  6.2  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุวิทย  ดุลยะนันท                    ผูจัดเก็บขอมูล :   นางเฉลิมพร  ขําหุน 

โทรศัพท :  0-2280-6193-99 ตอ 197 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 194 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2   ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติ 
                         หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

คําอธิบาย : 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนพรอมหลักฐานอางอิง)  

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 -  จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่ ป.ป.ช. กําหนด  
   (ตามแบบฟอรม ขท 01)   

2 - 

3 -  เก็บรวบรวม การจัดซื้อจัดจาง การประมูลงาน ตามรูปแบบที่ ป.ป.ช. กําหนด  
   (ตามแบบฟอรม ขท 02)  

4 - 

5 -  รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กําหนด  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ ขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจาง 

1.0 5 5.0000 1.0000 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  ผูบริหารใหการสนับสนุน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     - 

หลักฐานอางอิง :  
1)  แบบฟอรม ขท 01 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 
2)  แบบฟอรม ขท 02 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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ชื่อตัวชี้วัด : 6.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุวิทย  ดุลยะนันท                    ผูจัดเก็บขอมูล :   นางเฉลิมพร  ขําหุน 

โทรศัพท :  0-2280-6193-99 ตอ 197 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 194 

ตัวชี้วัดท่ี 6.3  รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด  

คําอธิบาย :  
   

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
  

ปงบประมาณ พ.ศ.  

2548 2549 2550 

รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่
ดําเนินการไดครบถวนสมบรูณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ไมมีการรองเรียน ไมมีการรองเรียน 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 70 80 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
    - 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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หลักฐานอางอิง :  
 

 
สรุปผลการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร ก า ร /
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

0.50 2 2.0000 1.0000 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

0.17 5 5.0000 0.8500 

รอยละของจํานวนสํานวนการ
สอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวน
สม บู รณ ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล าที่
กําหนด 

0.33 5 5.0000 1.6500 

รวม   (6) 1 คาคะแนนของตัวชี้วัดน้ี 3.500 

  คาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.2100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 7  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวัชระ หัศภาค                     ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ          
โทรศัพท :  0-2280-6231 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 194 

คําอธิบาย  

      สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือถึง สํานักงาน กปร. แจงใหทราบมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ครั้งที ่๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ มี
มติเห็นชอบใหไมตองสํารวจความพึงพอใจงานบริการของ สํานักงาน กปร. และใหเสนอตัวชี้วัดใหมเปนการ
ทดแทน  สํานักงาน กปร. ไดพิจารณาและขอเสนอตัวชี้วัดใหม คือ “รอยละของงบประมาณกลางคาใชจาย
ตามโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริที่สามารถเสนอประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติไดภายในส้ินไตรมาส
ที่ ๓” ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวน)  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 
 

2549 2550 2551 2550 2551 
รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

98.10 78.63 -  - 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

5.0 n/a 1.0000 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
-  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 -   

หลักฐานอางอิง :  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 8   รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 

กรณีที่ 2 สวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววัชรี  วัฒนไกร              ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสุธัญญา  ลีแวง 

โทรศัพท :  0-2282-3534 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 272 

คําอธิบาย  
    การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม
ของสํานักงาน กปร. เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณทีไ่ดรับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังดวย
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)        
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 
(บาท) 

งบประมาณที่เบิกจายทั้งสิ้น 
(บาท) 

คิดเปนรอยละ 
(%) 

79,243,700 36,480,786.75 46.0361 

 
     สํานักงาน กปร. ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปในไตรมาส 2 ไปแลวเปนจํานวนเงิน 
36,480,786.75 บาท คิดเปนรอยละ 46.0361   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง 
 

2549 2550 2551 2550 2551 
ร อ ย ล ะขอ ง อั ต ร าก า ร เ บิ ก
จายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวม 

95.6683 92.2720 46.0361 47.5284 46.0361 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

91 92 93 94 95  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวม 

3.0 46.0361 1.0000 0.0300 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     สํานักงาน กปร. ไดบริหารงบประมาณรายจายประจําปในภาพรวม ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอยาง
เครงครัด   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    - ผูบริหารใหความสําคัญ  
    - มีการประชมุผูบริหารสํานักงานฯ ประจําเดือน เพ่ือเรงรัดติดตามผลการดําเนินงาน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

     - ไมม ี

หลักฐานอางอิง :  
    - ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณรายจาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ                ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวศิริพร  สมงาม 

โทรศัพท :  0-2280-6239  โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 182 

คําอธิบาย :  

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณาจาก 
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พ้ืนที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน 
และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยาง
เหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-
report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนกัของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. น้ํามัน   
 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
     1. ไฟฟา  

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1  ไดกรอกขอมูลปริมาณการใชในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน  
 ตามแบบฟอรมรายงานที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
 กําหนดไวใน www.e-report.energy.go.th  

2  มีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 - 

4 - 

5  ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
    
     2. นํ้ามัน  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1  ไดกรอกขอมูลปริมาณการใชในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามันครบถวน  
 ตามแบบฟอรมรายงานที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
 กําหนดไวใน www.e-report.energy.go.th  

2  มีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 - 

4 - 

5  ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 

เกณฑการใหคะแนน : 
         1.  ไฟฟา/นํ้ามัน 

 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

มาตรการประหยัดไฟฟา 
1.5 

 
5 5.0000 0.75 

มาตรการประหยัดน้ํามัน 1.5 5 5.0000 0.75 

รวม 3 คาคะแนนของตัวชี้วัดน้ี 5.0000 

  คาคะแนนถวงน้ําหนัก 1.5000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     สํานักงาน กปร. ไดมีมาตรการประหยัดงานไฟฟาและน้ํามันสนองนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีมาตรการรณรงค
ประหยัดน้ําประปาดวย 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     1) อาคารสํานักงาน กปร. เปนอาคารที่มีเพดานสูง ทําใหส้ินเปลืองพลังงานไฟฟา  
     2) สํานักงาน กปร. มีการจัดจางบริษัทรับเหมา ทําการปรับปรุงอาคารสํานักงานในชวงไตรมาส 1 ของป 2551 ทําให
ปริมาณการใชไฟฟาและน้ําประปาสูงขึ้น        
หลักฐานอางอิง :  
    - ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 10  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน 
                           การปฏิบัติราชการ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายปวัตร  นวะมะรัตน     
                              นายวัชระ  หัศภาค               

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล  
                         นายนพปฎล  มกุลกาญจน                  
                         นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ           

โทรศัพท :  0-2282-6231 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 152 

คําอธิบาย  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง และได
แจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่สวนราชการเสนอไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดต้ังแต
รอยละ 30 ขึ้นไป  
           สํานักงาน กปร. มี 2 กระบวนงานท่ีสามารถนํามากําหนดการรักษามาตรฐานการใหบริการ คือ 

กระบวนงานที่ 1   การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหแกสวนราชการเพื่อดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (น้ําหนักรอยละ 1) 

กระบวนงานที่ 2  การแกไขปญหาใหแกราษฎรผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกา กําหนดไว 2 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการแจงใหจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและเสนอแนวทางแกไข  
(น้ําหนักรอยละ 0.50)  

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการประมวล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอความเห็นสงสํานักราช
เลขาธิการ  
(น้ําหนักรอยละ 0.50) 

       



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง 
 

2549 2550 2551 2550 2551 
ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง 
 

2549 2550 2551 2549 2550 
กระบวนงานที่ 1 
การพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณใหแกสวนราชการ
เพื่อดําเนินงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
กระบวนงานที่ 2 
การแกไขปญหาใหแกราษฎรผู
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา 
  1) ข้ันตอนการแจงใหจังหวัด
และหนวยงานที่เกีย่วของ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอ
แนวทางแกไข 
  2) ข้ันตอนการประมวล 
วิเคราะห และจัดทํารายงาน
เสนอความเห็นสงสํานักราช
เลขาธิการ 

 
86.85 

 
 
 
 
 
 
 

69.23 
 
 
 
 

60.71 
 

 
72.47 

 
 
 
 
 
 
 

72.55 
 
 
 
 

69.23 
 

   

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

50 60 70 80 90  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
กระบวนงานที่ 1 
การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ใหแกสวนราชการเพื่อดําเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
กระบวนงานที่ 2 
การแกไขปญหาใหแกราษฎรผู
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา 
  1) ข้ันตอนการแจงใหจังหวัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และเสนอแนวทางแกไข 
  2) ข้ันตอนการประมวล วิเคราะห 
และจัดทํารายงานเสนอความเห็นสง
สํานักราชเลขาธิการ 

 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 

0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.0 คาคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเทากับ  

  คาคะแนนถวงน้ําหนัก  
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
     ไดมีการประชุมระหวางสํานักราชเลขาธิการ สํานักงาน กปร. และหนวยงานที่เกี่ยวของ สม่ําเสมอ เพ่ือเรงรัด
การดําเนินการเกี่ยวกับฎีกาใหมีความรวดเร็วขึ้น  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     ผูบริหารใหความสําคัญและและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     ไมมี   

หลักฐานอางอิง :  
    1 ) สําเนาแบบฟอรมทะเบียนฎีกาแจงหนวยงาน 
    2 ) สําเนาแบบฟอรมทะเบียนฎีกาตอบสํานักราชเลขาธิการ 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 11  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววัชรี  วัฒนไกร           ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวเกษร  บุญยกิจสมบัติ      

โทรศัพท :  0-2282-3534 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 272 

คําอธิบาย  
           ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตและกิจกรรม เพ่ือนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 สํานักงาน กปร. ไดจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและรายงานผลการคํานวณตนทุน
ผลผลิต งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และไดจัดสงรายงานใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบเปนที่เรียบรอยแลว 

2 อยูระหวางการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ระหวาง
ปงบประมาณ 2549 กับปงบประมาณ 2550 

3 - 

4 - 

5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

2.0 1 1.0000 2.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     สํานักงาน กปร. ไดดําเนินงานตามตัวชี้วัดเรื่อง ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ใน
ปงบประมาณ 2550 เปนปแรก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    - ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
  - 

หลักฐานอางอิง :  
1) สําเนาหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เรื่อง สงรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต งวดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2550 
2) สําเนาหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เรื่อง สงรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต งวดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2550 
3) สําเนาหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สงรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต งวดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2550 
4) รายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวัชระ  หัศภาค  ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ  
                    : นายดนัยณัฐ  สืบสาย                        

เบอรติดตอ :  0-2280-6231 เบอรติดตอ :  0-2280-6193-99  ตอ 194 

คําอธิบาย : 

• ผลจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ไดดําเนินการตามตัวชี้วัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการตาง ๆ จึงไดนํามาปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินการในป พ.ศ. 2551  โดยเนนการบูรณาการตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรนํามาผนวกเขา
กับตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความแตกตางของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
                         1)  วิธีการจัดทํารายงานใชวิธีประเมินองคกรดวยตนเองจากมาตรฐานที่กําหนดไวในแตละขอ
คําถามและสวนราชการจะตองใหคะแนนตามขอเท็จจริงที่สวนราชการไดดําเนินการไปแลวตลอดระยะเวลาของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ซึ่งถือเปนการประเมินองคกรดวยตนเองขององคกรไปพรอมกับการปรับปรุงองคกร) 
พรอมทั้งอางอิงหลักฐานในการดําเนินการ ในขณะที่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเมื่อ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เนนการรายงานผลที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) เหตุผลที่ปรับเปล่ียนเนื่องจาก
ตองการใหเกิดการพัฒนาองคกรไปพรอม ๆ กับการประเมินองคกรดวยตนเองเมื่อส้ินสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
แมวาในหมวด 7 ผลการดําเนินการจะยังไมครบถวนสมบูรณก็ตาม ดังนั้นจึงไดกําหนดน้ําหนักคะแนนในหมวด 7 
เพียงรอยละ 1 เทานั้น 
     2)  ลดภาระในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยใชวิธีตรวจประเมินจากมาตรฐานที่
กําหนด (Check List) และ ตองการใหสวนราชการไดศึกษามาตรฐานของแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI” 
กลาวคือ มีการบริหารจัดการที่เปนระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment)  เกิดการเรียนรู 
(Learning) และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) ดังนั้น จะเปนประโยชนตอ   สวนราชการอยางยิ่ง 
หากสวนราชการดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามแนวคิด ADLI ตามที่กําหนดในตัวชี้วัดฯ ในชวงตน
ปงบประมาณกอน เพ่ือหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและดําเนินการพัฒนาองคกรตามแนวทางที่กําหนด แลว
เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงประเมินองคกรดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาองคกรในปตอไป 
     3)   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน         2 
แนวทางแยกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางที่ 1 เปนการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหได
มาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตามแนวทางที่ 2  การสมัครขอรับ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ ทั้งนี้ การดําเนินการตามแนวทางที่ 2 นี้จะอยู
นอกเหนือจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากแนวทางการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวน
ราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนี้ไดผนวกตัวชี้วัดยอยหลาย ๆ ตัว ไดแก การจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  การพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เคยดําเนินการไปแลวในชวง 3 ปที่ผานมาไวในตัวชี้วัด PMQA    โดยในการ
ประเมินจะใชวิธีการใหคะแนนตนเองตามเกณฑมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนดขึ้นในแตละขอคําถามในแตละหมวด  
ดังนั้น จะเห็นไดวาสวนราชการจะยังคงดําเนินการพัฒนาตามตัวชี้วัดดังกลาวอยางตอเนื่อง แตประเมินผลโดย
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเทานั้น 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุมทุก
หนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซึ่งมีรายละเอียดสําหรับ
สวนราชการใชในการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง รอยละ 1 

12.2 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของความครบถวนของ
การจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 

รอยละ 6 

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง         
ตามเกณฑ 7 หมวด 

รอยละ 15 
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 12.1  ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวัชระ  หัศภาค  ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ  
                     : นายดนัยณัฐ  สืบสาย                       

เบอรติดตอ :  0-2280-6231 เบอรติดตอ :  0-2280-6193-99  ตอ 194 

คําอธิบาย : 
               การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดอยาง
ครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
จํานวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551โดยพิจารณาความสําเร็จจากวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงาน
ประเมินองคกรดวยตนเอง โดยรายงานดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 
 
 
 

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

อยูระหวางดําเนินการ 

เกณฑการใหคะแนน : 
                   กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 28 พ.ย. 51 

2 21 พ.ย. 51 

3 14 พ.ย. 51 

4 7 พ.ย. 51 

5 31 ต.ค.51 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระยะเวลาการสงรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง 

1.0 1 1.0000 1.0000 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
- การอบรมสัมมนาใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏบัิติโดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- บุคลากรในสํานักงานฯ ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หลักฐานอางอิง : 
     - 
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 12.2  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวัชระ  หัศภาค  ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ  
                     : นายดนัยณัฐ  สืบสาย                               

เบอรติดตอ :  0-2280-6231 เบอรติดตอ :  0-2280-6193-99  ตอ 194 

คําอธิบาย : 

• การจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองที่ครบถวนใน 6 ประเด็น ไดแก (1)  ลักษณะสําคัญขององคกร  
(2)  รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  (3)  การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามราย
หัวขอ (4)  รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  (5)  การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและการจัดทําแผน
ปรับปรุงองคกร  (6)  รายงานการอบรมเกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 
 
 

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

อยูระหวางดําเนินการ 

เกณฑการใหคะแนน : 
     การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง   
     แบงเปน 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานประเมิน
องคกรดวยตนเองหมวด 1-7 (90 คําถาม) ตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

1 30 45 60 75 90 

3. ความครบถวนของการแสดงผลกราฟระดับ
คะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามราย
หัวขอตามที่ปรากฏใน 7 หมวด (17 หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. ความครบถวนของการจัดทํารายงานจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุง ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง
และแผนปรับปรุงองคกร* ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

6. ความครบถวนของการจัดทํารายงานผลการ
อบรมเก่ียวกับ PMQA ใหกับผูบริหารของ 

1 0 - 1 - 2 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง 

6.0 1 1.0000 6.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
-  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
- การอบรมสัมมานาใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏบัิติโดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- บุคลากรในสํานักงานฯ ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

หลักฐานอางอิง : 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 12.3  ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวัชระ  หัศภาค  ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ  
                     : นายดนัยณัฐ  สืบสาย                               

เบอรติดตอ :  0-2280-6231 เบอรติดตอ :  0-2280-6193-99  ตอ 194 

คําอธิบาย : 
          การตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการทั้ง 7 หมวด ที่สวนราชการ
ไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 
 
 
 

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

อยูระหวางดําเนินการ 

เกณฑการใหคะแนน : 
        การพิจารณาผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด แบงเปน 
 

หมวด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

จํานวน
คําถาม 

ประเด็นท่ีมุงเนน 
ในการตรวจประเมิน 

1. การนําองคกร 3.0 12   

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2.0 9 การบริหารความเสี่ยง 

3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.0 11   

4. การวัด การวิเคราะห และจัดการความรู 3.0 10 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและการจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2.0 21 การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย 
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล และ 

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดการกระบวนการ 2.0 12   

7. ผลลัพธการดําเนินการ 1.0 15   

 15.0 90   
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 

15.0 1 1.0000 15.0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- ผูบริหารใหการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
- การอบรมสัมมานาใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏบัิติโดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- บุคลากรในสํานักงานฯ ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หลักฐานอางอิง : 
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