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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล                

การปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 50)  5.0000 2.5000 
     ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ี
สํานักงาน กปร.ไดวิเคราะห
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
หนวยงานตางๆ เสนอขอมา
ท้ังหมด   

รอย
ละ  

10 60 70 80 90 100 100 5 0.5000 

      ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของ
โครงการที่ ผลปฏิบั ติ ก าร
เปนไปตามแผน 

รอย
ละ  

3.75 60 65 70 75 80 89.13 5 0.1875 

      ตัวชี้วัดที่ 3.3 รอยละของ
โครงการที่ไดรับการอนุมัติ
จากประธาน กปร. ซึ่งไดแจง
หนวยงานภายใน 5 วันนับ
จากวันที่ไดรับหนังสือแจง
จากประธาน กปร. เพื่อการ
เบิกจายงบประมาณ 

รอยละ 3.75 60 70 80 90 100 100 5 0.1875 

      ตัวชี้วัดที่ 3.4 รอยละของ
โครงการ/กิจกรรมขยายผล
ของศูนยศึกษาฯ ท่ีมี
ประชาชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรพัฒนา
เอกชน หรือภูมิปญญา
ทองถิ่น เขามามีสวนรวมใน
รูปแบบตาง ๆ  

รอยละ 7.50 64 71 78 85 92 97.76 5 0.3750 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
    สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ   (  /  )  รอบ  12  เดือน       
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผล                
การปฏิบัติราชการ 

หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
      ตัวชี้วัดที่ 3.5 จํานวน
ประชาชนที่รับทราบขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวน
คน/ราย 

10 400,
000 

425,
000 

450,
000 

475,
000 

500, 
000 

898,813 
(167,083+ 
731,730) 

5 0.5000 

      ตัวชี้วัดที่ 3.6 รอยละของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริท่ีไดรับการ
วิเคราะหความเหมาะสมเพื่อ
ขออนุมัติจากประธาน กปร. 
ไดภายใน ๓๐ วัน 

รอยละ 7.50 50 55 60 65 70 86.85 5 0.3750 

      ตัวชี้วัดที่ 3.7 รอยละของ
ฎีกาขอพระราชทานความ
ชวยเหลือท่ีไดมีการประสาน
ตรวจสอบขอเท็จจริงได
ภายใน 8 วัน 

รอยละ 7.50 43 48 53 58 63 69.23 5 0.3750 

 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10)  3.8000 0.3800 
      ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอย
ละ 

3 65 70 75 80 85 n.a. 1 0.0300 

      ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความ 
สําเร็จในการเปดโอกาสให 
ประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาระบบราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

      ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้ัน 
ตอน 

4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผล                
การปฏิบัติราชการ 

หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10)  4.7830 0.4783 
      ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของ
อัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายใน
ภาพรวม 

รอยละ 3 87 90 93 96 99 103.0923 5 0.1500 

       ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับ 
ความสําเร็จของการ 
ดําเนินการตามมาตรการ 
ประหยัดพลังงานของสวน 
ราชการ 

ระดับ  2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

        ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความ 
สําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง 
น้ําหนักในการลดรอบ 
ระยะเวลาของขั้นตอนการ 
ปฏิบัติราชการของสวน 
ราชการ  

รอย
ละ 

3 10 20 30 40 50  4.2746 0.1283 

        ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของ 
งบประมาณที่สามารถ 
ประหยัดได 

รอย
ละ 

2 1 2 3 4 5 5.2080 5 0.1000 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 20)    3.1760 0.6352 
        ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความ 
สําเร็จของแผนการจัดการ 
ความรูเพื่อสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

ระดับ 3 1 2 3 4 5  4.4995 0.1350 

         ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับ 
คุณภ าพของก า รบริ ห า ร
จัดการระบบฐานขอมูลสาร  
สนเทศของสวนราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5  4 0.1600 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผล                
การปฏิบัติราชการ 

หนวย
วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
       ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความ 
สําเร็จในการจัดทําและนํา 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ไปสูการปฏิบัติ 

ระดับ 10 1 2 3 4 5  1.9015 0.1902 

       ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความ 
สําเร็จของการดําเนินงาน 
ตามขั้นตอนการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

รวม 3.9935 
 

รายงาน ณ วันที่  30  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2549 

ผูรายงาน นายประสาท  พาศิริ                                        หนวยงาน  สํานักงาน กปร. 
ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร                     โทรศัพท 0-2280-6231 โทรสาร 0-2280-6207                     
                                                                                                                    

หมายเหต ุ    :   หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลไดภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549  เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ใช
ขอมูลจากสวนกลาง หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.1 รอยละของจาํนวนโครงการ/กิจกรรมอันเนือ่งมาจากพระราชดําริที่สํานักงาน กปร.ไดวิเคราะห     
                            ความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัจํานวนโครงการ/กิจกรรมทีห่นวยงานตางๆ เสนอขอมาทัง้หมด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุวรรณา  พาศิริ   ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล      
โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 265   
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
     เมื่อมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนา หนวยงานที่ไดรับมอบหมายจะจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรบัการ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานจากสํานักงาน กปร. และสํานักงาน กปร. จะวิเคราะหความเหมาะสมของ
โครงการ/กิจกรรม ท่ีหนวยงานตางๆ เสนอขอรับการสนับสนุน  เพื่อเสนอประธาน กปร. (นายกรัฐมนตรี) 
พิจารณาอนุมัติ     

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด 

2547 2548 2549 2548 2549 
รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ี
สํานักงาน กปร.ไดวิเคราะหความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานตางๆ 
เสนอขอมาทั้งหมด 

 
 

 
- 

 
 
 

- 

 
 

100 
(243/243) 

- - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมฯ 
ท่ีสํานักงาน กปร.ไดวิเคราะหความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับจํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่หนวยงานตางๆ เสนอขอมา
ท้ังหมด 

10 100 5 0.5000 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
    การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เปนภารกิจหลักของสํานักงาน กปร. 
ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ซึ่งสํานักงานฯ ใหความสําคัญและถือเปนนโยบาย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    ใชระบบการดําเนินงาน ท้ังในรูปแบบฟอรม และในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
            - 
หลักฐานอางอิง :        

     1) ตารางแสดงจํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.2 รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเปนไปตามแผน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุวรรณา  พาศิริ   ผูจัดเก็บขอมูล : นางศิริลักษณ  ทัสนารมย      
โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 260  
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
     โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจะตองมีการจัดทําแผนของ
โครงการวา ในแตละไตรมาสจะมีความกาวหนาเปนกี่เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับแผนงานของโครงการ โดยเดือนที่ 
1 เริ่มนับ ณ เดือนที่ไดรับอนมุัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด 

2547 2548 2549 2548 2549 
รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการ
เปนไปตามแผน 

- 62 89.13 - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 65 70 75 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการ
เปนไปตามแผน 

3.75 89.13 5 0.1875 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
    สํานักงาน กปร. ไดจัดทําแบบฟอรมการรายงาน และจัดประชุมหนวยงานตางๆ เพื่อช้ีแจงสรางความรูความ
เขาใจในการดําเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2549 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     สํานักงบประมาณ กําหนดใหทุกโครงการกําหนดแผนการดําเนินงาน และใชเปนขอมูลรายงาน
ความกาวหนาตามรอบระยะเวลาที่กําหนด     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

       บางโครงการอาจไมสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนด เนื่องจากตองรอใหพนฤดูเกบ็เกี่ยว  หรือพนฤดูฝน 
หรือพนฤดูแลง 
หลักฐานอางอิง :   

     1) ตารางแสดง ตัวช้ีวัด : ผลเปนไปตามแผน 2549 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.3 รอยละของโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากประธาน กปร. ซ่ึงไดแจงหนวยงานภายใน 5 วัน 
                            นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากประธาน กปร. เพ่ือการเบิกจายงบประมาณ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุวรรณา  พาศิริ   ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล 
โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 265 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
     การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการเปนภารกิจหลักที่สํานักงาน กปร. ใหความสําคัญในการ
ดําเนินงาน  เพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณไดรวดเรว็ข้ึน 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด 

2547 2548 2549 2548 2549 
รอยละของโครงการที่ไดรับการ
อนุมัติจากประธาน กปร. ซ่ึงไดแจง
หนวยงานภายใน 5 วันนับจากวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากประธาน กปร. 

 
 
- 

 
 

80 

 
 

100 
(199/199) 

- - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

3. รอยละของโครงการที่ไดรับการ
อนุมัติจากประธาน กปร. ซ่ึงไดแจง
หนวยงานภายใน 5 วันนับจากวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากประธาน กปร. 
เพ่ือการเบิกจายงบประมาณ 

3.75 100 5 0.1875 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
    ไดจัดทํารางหนังสือและแบบฟอรมท่ีจําเปน เตรียมการไวเพื่อเสนอผูบังคับบัญชาและผูบริหารพิจารณาได
ทันที   
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    การมีนโยบายและมาตรการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
          - 
หลักฐานอางอิง :   

     1) ตารางแสดงระยะเวลาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.4 รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาฯ ที่มีประชาชน องคกรปกครอง 
                            สวนทองถิ่น  องคกรพัฒนาเอกชน หรือภูมิปญญาทองถิ่น เขามามีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสาท  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล  มกุลกาญจน 
โทรศัพท :  0-2280-6231 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 152 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
      การขยายผลกิจกรรมของศูนยศึกษาฯ มุงใหประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน หรือ
ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น เขามามีสวนรวม ไมวาในรูปแบบใดๆ เพื่อใหเกิดการยอมรับ เกิดความรวมมือ 
และเกิดความยั่งยืนในระยะยาว  สําหรับขอมูลผลการดําเนินงาน จํานวน 6 ศูนย ไดแก 
      1) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 
      2) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 
      3) ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      4) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวดัเชียงใหม 
      5) ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 
      6) ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด 

2547 2548 2549 2548 2549 
รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยาย
ผลของศูนยศึกษาฯ ที่มีประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคกรพัฒนาเอกชน หรือภูมิปญญา
ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในรูปแบบ
ตาง ๆ 

 
 

 
- 

 
 

 
90.91 

 

 
 

97.76 
(89/87) 

- - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

64 71 78 85 92  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยายผล
ของศูนยศึกษาฯ ที่มีประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  องคกรพัฒนา
เอกชน หรือภูมิปญญาทองถิ่น เขามามี
สวนรวมในรูปแบบตาง ๆ 

7.50 97.76 5 0.3750 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
    ศูนยศึกษาฯ ไดเปดโอกาสใหประชาชน ภูมิปญญาทองถิ่น องคกรตางๆ เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
ขยายผล  ไมวาจะเปนการรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ หรือรวมติดตามประเมินผล นอกจากนี้ ในการ
ดําเนินกิจกรรมขยายผลใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับประชาชน จะมีรายการมีลักษณะเปน shopping list ใหประชาชน
เลือกตัดสินใจ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    ผูวาราชการจังหวัด มีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการในจังหวัด และศูนยศึกษาฯ เปนผูท่ีทํางานในพื้นที่ 
สามารถระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

             - 
หลักฐานอางอิง :   

     1) ตารางแสดงการมีสวนรวมฯ ของศูนยศึกษาฯ จํานวน 6 ศูนย          
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 3.5 จํานวนประชาชนที่รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอันเนื่อง 
                           มาจากพระราชดําริ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสมทรง  รุงเรืองศิลป 
โทรศัพท :  0-2282-9236                               

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ 
โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 232 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสาท  พาศิริ 
โทรศัพท :  0-2280-6231 

 ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฎล  มกุลกาญจน 
โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 152 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 
      1) จํานวนครั้งท่ีประชาชนเขามาใชบริการเว็บไซตของสํานักงาน กปร. เปนเครื่องช้ีวัดความสนใจเกี่ยวกับ
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ตลอดจนแนวพระราชดําริ
ตางๆ   
      2) จํานวนประชาชนที่เขามาศึกษาหาความรูและเยี่ยมชมดูงานศูนยศึกษาฯ ท้ัง  6 ศูนย สะทอนใหเห็นถึงความ
สนใจของประชาชนที่จะเรียนรูถึงตัวอยางของความสําเร็จตามแนวพระราชดําริ   
 

รายละเอียด จํานวน 
จํานวนผูใชบริการ Unique IP 167,083 
จํานวนผูเยี่ยมชม-ดูงานศูนยศึกษาฯ 731,730 

รวม 898,813 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%)  ตัวชี้วัด 
2547 2548 2549 2548 2549 

จํานวนประชาชนที่รับทราบขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบัการดําเนินงาน
โครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
898,813 - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
400,000 425,000 450,000 475,000 500,000  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนประชาชนที่รับทราบขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบัการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

10 898,813 5 0.5000 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
      1) สํานักงาน กปร. ไดวาจาง สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเปนผูจัดทําระบบการจัดเก็บสถิติเมื่อ
เดือนเมษายน 2547  

      2) ศูนยศึกษาฯ ไดพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู เปน “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต”  ท่ีประชาชนสามารถเขามา
หาความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลายๆ ดานในที่แหงเดียว หรอืเปน “ตนแบบของความสําเร็จ”  ท่ีไดจาก
การศึกษา คนควา ทดทอง วิจัยตาง ๆ ท่ีไดผลแลว เพื่อเผยแพรสูประชาชน และมีการทํางานแบบ “บูรณาการ” ซึ่ง
เปนตนแบบในการบริหารงานที่มีหลายหนวยงานดําเนินงานในที่เดียวกัน    
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    1) มีการจัดกิจกรรม มีการประชาสัมพันธเผยแพรอยูเสมอ 
    2) เนื่องจากในป 2549 นี้   เปนปท่ีมีการเฉลิมฉลองเนือ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป  จึงมีประชาชนและผูสนใจเขามาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรูจากเว็บไซตสํานักงาน 
กปร. และศูนยศึกษาฯ ท้ัง 6 ศูนยเปนจํานวนมาก    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

              - 
หลักฐานอางอิง :   

      1) ตารางแสดงจํานวนผูเยีย่ม Unique IP  สํานักงาน กปร.  
      2) ตารางแสดงจํานวนผูเยีย่มชม-ดูงาน ศูนยศึกษาฯ ท้ัง 6 ศูนย 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

   14   

 
                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 3.6 รอยละของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการวิเคราะหความเหมาะสมเพื่อ 
                           ขออนุมัติจากประธาน กปร. ไดภายใน ๓๐ วนั 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุวรรณา  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล 
โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 265 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
      เมื่อมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนา หนวยงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย จะดําเนินการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริจากสํานักงาน กปร. และสํานักงาน กปร. จะพิจารณา
ความเหมาะสม ถูกตอง ของโครงการ เพื่อใหเปนไปตามแนวพระราชดําริ  และตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 
30 วัน เพื่อเปนการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามกฎหมายที่กําหนด  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด 

2547 2548 2549 2548 2549 
รอยละของโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริที่ไดรับการวิเคราะห
ความเหมาะสมเพื่อขออนุมัติจาก
ประธาน กปร. ไดภายใน ๓๐ วนั 

 
 

47 

 
 

57 

 
 

86.85 
(152/132) 

- - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

50 55 60 65 70  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริที่ไดรับการวิเคราะหความ
เหมาะสมเพื่อขออนุมัติจากประธาน 
กปร. ไดภายใน ๓๐ วัน 

7.50 86.85 5 0.3750 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
      สํานักงาน กปร. จะนับระยะเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแตสารบรรณไดรับหนังสือจากกระทรวงที่ขอรับการ
สนับสนุน จนกระทั่งถึงวันที่ เลขาธิการ กปร. ลงนามเสนอ ประธาน กปร.  
      สํานักงาน กปร.ไดจัดทําประกาศสํานักงาน กปร.  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน กรณีการพิจารณา
โครงการ กําหนดไว 30 วันทําการ  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

   15   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    ผูบริหารใหการสนับสนุน และถือเปนนโยบาย 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
      สํานักงาน กปร. เปนหนวยงานขนาดเล็ก นอกจากงานตามภารกิจแลว ยงัมีงานอื่นๆ ตามนโยบายของรฐับาล
และโดยเฉพาะอยางยิ่งในปนี้ ซึ่งเปนปเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสริิราช
สมบัติครบ 60 ป สํานักงาน กปร. มีภารกิจที่จะตองดําเนินการเองและตองสนับสนุนหนวยงานของรัฐ องคกร 
บริษัทเอกชน ในการจัดงานเฉลิมฉลองในวาระอันสําคัญยิ่งนี้ดวย ทําใหผูบริหารและขาราชการตองเดินทางไป
ตางจังหวัดบอยครั้ง เปนเหตุใหงานคั่งคางในบางครั้ง 
หลักฐานอางอิง :   

      1) ตารางสรุประยะเวลาในการพิจารณาโครงการ (รายละเอียดท้ังหมดดูจาก ตัวช้ีวัดท่ี 10 หลักฐานอางอิง 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 3.7 รอยละของฎกีาขอพระราชทานความชวยเหลือที่ไดมีการประสานตรวจสอบขอเท็จจรงิได 
                           ภายใน 8 วัน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสาท  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฎล  มกุลกาญจน 
โทรศัพท :  0-2280-6231 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 152 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
      สํานักงาน กปร. มีหนาท่ีในประสานงานการตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือดานการพฒันา 
จากสํานักราชเลขาธิการ ใหแจงสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 8 วันทําการ  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด 

2547 2548 2549 2548 2549 
รอยละของฎีกาขอพระราชทาน
ความชวยเหลือที่ไดมีการประสาน
ตรวจสอบขอเท็จจริงไดภายใน 8 

 
 

63 

 
 

53 

 
 

69.23 
(26/18) 

- - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

43 48 53 58 63  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของฎีกาขอพระราชทานความ
ชวยเหลือทีไ่ดมีการประสานตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดภายใน 8 วัน 

7.50 69.23 5 0.3750 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
    เมื่อสํานักงาน กปร. โดยสารบรรณลงรับหนังสือฎีกาจากสํานักราชเลขาธิการ  จะตองรายงานผูบริหารและ
กองที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือถึงสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 8 วันทําการ 
      สํานักงาน กปร. ไดจัดทําประกาศ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน กรณี ฎีกา ข้ันตอนการแจงใหจงัหวัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงและเสนอแนวทางแกไข กําหนดไว 8 วันทาํการ     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

      เนื่องจากสํานักงาน กปร. เปนหนวยงานขนาดเล็ก และมีบุคลากรนอย เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จึงมีภารกิจมาก  
ท้ังการตามเสด็จ การจัดทํารายงานถวาย การจดัทํารายงานตามรอบระยะเวลา  การติดตามงานในพื้นที่ การ
วิเคราะหโครงการ นอกจากงานตามภารกิจดังกลาวแลว ยังมงีานอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปนี้ ซึ่งเปนปเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสริิราชสมบัติครบ 60 ป 
สํานกังาน กปร. มีภารกิจที่จะตองดําเนินการเองและตองสนบัสนุนหนวยงานของรัฐ องคกร บริษัทเอกชน ใน
การจัดงานเฉลมิฉลองในวาระอันสําคัญยิ่งนี้ดวย ทําใหผูบริหารและขาราชการตองเดินทางไปตางจังหวัด
บอยครั้ง เปนเหตุใหงานฎีกาที่รับผิดชอบลาชาออกไป  
หลักฐานอางอิง :   

      1) ตารางสรุปทะเบียนฎีกาแจงหนวยงาน  (รายละเอียดท้ังหมดดูจาก ตัวช้ีวัดท่ี 10 หลักฐานอางอิง 1)  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           (  /  )  รอบ  12  เดือน 

   
ชื่อตัวชี้วัด : 5. รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสาท  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายนพปฎล  มกุลกาญจน  
โทรศัพท : 0-2280-6231 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 105   
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
      สํานักงาน กปร. ไดเสนองานบริการซึ่งเปนภารกิจหลัก ท่ีจะขอรับการประเมิน มีเพียงจํานวน 2 งานบริการ 
ประกอบดวย 
     1) การใหบริการแกสวนราชการที่เสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
        โดยกลุมเปาหมายในการสํารวจ ไดแก หวัหนาสวนราชการ และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย และเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
      2) การขอรบัสื่อประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
         โดยกลุมเปาหมายในการสํารวจ ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ท่ีขอรับสื่อประชาสัมพันธ  
ในการนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดจางสํานักวิจยัเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ เปนผูทําการสํารวจ 
เกณฑการใหคะแนน :  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

3 n.a. 1 0.0300 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :        
     -   
หลักฐานอางอิง :  
     - 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

   19   

 
                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
ชื่อตัวชี้วัด : 6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสาท  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางเฉลิมพร  ขําหุน 
โทรศัพท :  0-2280-6231 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 105  
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ไดแก  

1) สื่อสิ่งพิมพตางๆ (หนังสือ วารสาร แผนพับ คูมือโปสเตอร) 
2) จดหมายขาว  
3) แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน ติดประกาศบริเวณหองโถง ช้ัน 1  
4) บอรดติดประกาศ 
5) เว็บไซต สํานักงาน กปร.  www.rdpb.go.th 
6) โลโกสํานักงาน กปร. 
7) การจัดนิทรรศการ  
8) การจัดงานแถลงขาว  

2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
1) จัดใหมีตูรับขอคิดเห็น บริเวณหองโถง ช้ัน 1 
2) จัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน  ไดแก  
      ตู ปณ . 9 ปณฝ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 
3) จัดใหมีหองสมุด  
4) จัดใหมีศูนยขอมูล (ศูนยสารสนเทศ)  
5) จัดทําเว็บไซต  ซึ่งมีชองทาง คําถาม – คําตอบ เพื่อสื่อสารกับประชาชน   
ทาง  www.rdpb.go.th 

3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดย  
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูท่ีมา
ติดตอหรือรับบริการจากสํานักงาน กปร. ในปงบประมาณ 2549 และนํามา
ประมวลจัดทําเปนรายงานเสนอ เลขาธิการ กปร. เพื่อมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปประกอบการปรับปรุงการใหบริการใน
ปงบประมาณ 2550 ตอไป   

4 มีท่ีปรึกษาที่มาจากสวนราชการและผูเช่ียวชาญ  ไดแก   
1) องคกรดําเนินการจัดทําตัวช้ีวัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย
มีการประชุม ในป 2549 จํานวน 3 ครั้ง 
2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน    
พระราชดําริ โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตาม
ประเมินผล ในป 2549 จํานวน 4 ครั้ง 

5 มีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน กรณีท่ี
เกี่ยวของกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการพัฒนา  ไดแก 
1) เรื่องโครงการกอสรางฝายเก็บกักน้ําบานเชียงคาน (ฝายวังผาเหนือ)  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา    
2) เรื่องขอความอนุเคราะหสอบขอเท็จจริงปญหาน้ําทวมไรนาราษฎร
บริเวณโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สกลนคร   

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการ 

3 5 5 0.01500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
      สํานักงาน กปร. มีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือการเผยแพร ประชาสัมพันธ และขยายผลการดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริ  จึงสรางชองทางในการสื่อสารทุกชองทาง   
      นอกจากนี้ สํานักงาน กปร. ยังมีหนาท่ีตรวจสอบฎีกาเกี่ยวกับโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริดานการ
พัฒนาที่มีการรองเรยีนยังสํานกัราชเลขาธิการ    
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
      ผูบริหารใหการสนับสนุน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

        ป 2549 เปนปท่ีสํานักงาน กปร. จัดงานฉลองสริิราชสมบัติ 60 ปในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยมี
กิจกรรมในทุกภูมิภาค ตองระดมขาราชการและเจาหนาท่ีจากทุกกลุม/กอง ประกอบกับมีการซอมแซม
สํานักงาน กปร. ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนมา กําหนดแลวเสร็จเดอืนพฤษภาคม 2550 ทําใหมีการ
โยกยายหมุนเวยีนหองทํางาน 
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หลักฐานอางอิง :  
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 1  
      1) เอกสารสิ่งพิมพตางๆ  
      2) จดหมายขาว 
      3) แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
      4) บอรดติดประกาศ        
      5) เว็บไซต สํานักงาน กปร.  www.rdpb.go.th 
      6) ภาพถายโลโก สํานักงาน กปร. 
      7) ภาพถายการจัดนิทรรศการ 
      8) ภาพถายการจัดงานแถลงขาว  
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 2 
      9) ภาพถายตูรับขอคิดเห็น 
      10) ตู ปณ . 9 ปณฝ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 
      11) ภาพถายหองสมุด  
      12) ศูนยขอมูล (ศูนยสารสนเทศ) 
      13) เว็บไซต / เว็บบอรด สํานักงาน กปร.  www.rdpb.go.th 
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 3 
      14) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี กพบ 75 / 5849 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เรื่องการปฏิบัติตามคํารับรอง 
ประจําป 2549 เกี่ยวกับการผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อประกอบการบริหารงาน   
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 4 
      15) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 66 / 2548 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เรื่องแตงตั้งองคกรดําเนินการจัดทํา
ตัวช้ีวัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และสําเนารายงานการประชุม จํานวน 3 ครั้ง  
      16) สําเนาคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ี 2 / 2548 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2548 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และสําเนารายงานการประชุม จํานวน 4 ครั้ง 
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 5 
      17) สําเนาเอกสารการตรวจสอบโครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ําบานเชียงคานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดพระเยา 
      18) สําเนาเอกสารการตรวจสอบโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
ชื่อตัวชี้วัด : 7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                         และประพฤติมิชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุวิทย  ดุลยะนันท ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวน้ําฝน  ศาสตรพิสุทธิ์  
โทรศัพท :  0-2280-66193 ตอ 270 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 202   
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
1 -ไดทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด 

ท่ีไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีการสรุปขอมูลท่ีไดจากระบบ
การรับฟงขอรองเรียน  

2 -มีการนําผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในขอท่ี (1) มา
ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธสํานักงาน กปร. ใสสะอาด ประจําป  2549 – 
2552  และแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด พ.ศ. 2549-2552  
รวมถึงแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด พ.ศ. 2549 
-มีบอรดปดประกาศขอมูลขาวสาร เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น เรื่องคุณธรรม    
จริยธรรม  บริเวณหองโถง ช้ัน 1 

3 -มีการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด ในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จ  

4 -มีการติดตามตรวจสอบการรองเรียนผาน ป.ป.ช.  ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย และจากระบบรับฟงตางๆ ไมพบการรองเรียนเรื่องการ
ทุจริตแตอยางใด  

5 -มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด 
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2549 เสนอเลขาธิการ กปร. เพือ่ ทราบและพิจารณา
สั่งการใหใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. 
ใสสะอาด ในป งบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอไป 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
   การคํานวณจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.5 5 5   0.0750 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
      1) สํานักงาน กปร. ไดจัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด ตั้งแตป 2546 และมีการจัดทําแผนแกลยุทธ
สํานักงาน กปร. ใสสะอาด พ.ศ. 2544-2548 และดําเนินการตามแผนดังกลาว  
      2) มีการสรปุและรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ สํานักงาน กปร. ใสสะอาด (พ.ศ.
2544-2548) และมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในสํานักงาน กปร. และติดประกาศใหทราบ  
และจากรายงาน พบวา ไมมีการรองเรียนเกิดข้ึน 
      3) มีการประชุมคณะทํางานศูนยประสานราชการใสสะอาด สํานักงาน กปร. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงาน
สํานักงาน กปร. ใสสะอาด พ.ศ.2549-2552  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
     ผูบริหารใหการสนับสนุน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

       ป 2549 เปนปท่ีสํานักงาน กปร. จัดงานฉลองสริิราชสมบัติ 60 ปในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยมี
กิจกรรมในทุกภูมิภาค ตองระดมขาราชการและเจาหนาท่ีจากทุกกลุม/กอง ประกอบกับมีการซอมแซม
สํานักงาน กปร. ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนมา กําหนดแลวเสร็จเดอืนพฤษภาคม 2550 ทําใหมีการ
โยกยายหมุนเวยีนหองทํางาน 
หลักฐานอางอิง :  
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 1  
      1) สําเนารายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานฯ  
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 2  
      2) แผนกลยุทธสํานักงาน กปร. ใสสะอาด พ.ศ. 2549 – 2552  แผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด 
พ.ศ.2549-2552  และแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด พ.ศ.2549 
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 3 
      3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสํานักงาน กปร. ใสสะอาด ประจําป 2549  
      4) สําเนามาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2549 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2549 
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   24   

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
      5) ตูรับขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริเวณหนาหองสารบรรณ ช้ัน 1 สํานักงาน กปร.   
      6) รายช่ือเครือขายท่ีรับขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      7) รูปแบบการแจงขอมูลการทุจริตและประพฤตมิชอบ (การรองเรียนกกลาวโทษ) 
      8) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 20 / 2549 ลงวันที่ 24 กมุภาพันธ 2549 เรื่องการมอบอาํนาจการปฏิบัติ
ราชการแทนและมอบหมายการปฏิบัติราชการ  
      9) สําเนาระเบียบสํานักงาน กปร. วาดวยการปฏิบัติราชการและการเสริมสรางคุณลักษณะและประพฤติอัน
ดีงามของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 9 กันยายน 2547  
     10) เว็บไซตสํานักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th  ท่ีเผยแพรขอมูลขาวสาร 
     11) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 66 / 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานศูนยประสานราชการใสสะอาด สํานักงาน กปร. 
     13) หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเขารับการศึกษาอบรม 
     14) สําเนาประกาศ สํานักงาน กปร. ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง รบัสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน
พนักงานราชการทั่วไป 
     15) สําเนาประกาศ สํานักงาน กปร. ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549 เรื่องการคัดเลือกขาราชการเพื่อเขารับการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาดานการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
     16) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาร พ.ศ. 2549  
     17) สําเนาประกาศ สํานักงาน กปร. ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรือ่งมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม
ของเจาหนาท่ี  
     18) รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน   
     19) รายงานผลตรวจสอบการบริหารพัสดุ   
     20) บอรดติดประกาศ  
     21) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี 234 / 2549 ลงวนัที่  14  มิถุนายน  2549  เรื่องการรักษาและคงไวซึ่ง
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ 
     22) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 07 / 2549 ลงวันที่ 27 มกราคม 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานกําหนด
รูปแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป และจัดระบบการนับจํานวน
โครงการฯ ใหเปนมาตรฐาน 
     23) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 13 / 2549 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
     24) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 39 / 2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
จดหมายขาว กปร. 
     25) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 42 / 2549 ลงวันที่ 7 เมษายน 2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ  
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
     26) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 48 / 2549 ลงวันที่ 17 เมษายน 2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน กปร.  
     27) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 66 / 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานศูนยประสานราชการใสสะอาด สํานักงาน กปร. 
     28) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 36 / 2549 ลงวันที่31 พฤษภาคม 2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางานพัฒนาระบบสมรรถนะ สํานักงาน กปร.  
     29) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 39 / 2549 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัด
งานฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ป  
     30) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 111 / 2549 ลงวันที่ 7 กันยายน 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานในการ
สัมมนา ประจําป 2549  
     31) ตูรับความคิดเห็น บริเวณหองโถง ช้ัน 1 สํานักงาน กปร.  
     32) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 66 / 2548 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เรื่องแตงตั้งองคกรดําเนินการ
จัดทําตัวช้ีวัดโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
     33) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 136 / 2548 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผลงานการขยายผลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     34) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 19 / 2549 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรอง
ขอเสนอปรับภารกิจและโครงสราง สํานักงาน กปร. 
     35) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 27 / 2549 ลงวันที่13 มนีาคม 2549 เรือ่งแตงตั้งคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ 
     36) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 44 / 2549 ลงวันที่ 7 เมษายน 2549 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานวางแผน
แมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
     37) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 77 / 2549 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ขาราชการเขารับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช.  
     38) สําเนาคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ี 3 / 2548 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2548 เรือ่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล The King of Thailand 
Vetiver Awards  
     39) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี ฝงบ (พัสดุ) 756 / 2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เรื่องขออนุมัติ
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
     40) ภาพถายงานแถลงขาว 60 ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร 
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 4  
     41) แบบการรับเรื่องรองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงาน กปร.             
     42) รูปแบบการแจงขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     43) สรุปชองทางที่จัดไวเพื่อรับขอรองเรยีนของสํานักงาน กปร.  
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
หลักฐานอางอิง ขั้นตอนที่ 5  
     44) รายงานสรุป 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
ชื่อตัวชี้วัด : 7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
                         ประพฤติมิชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุวิทย ดุลยะนันท ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวน้ําฝน  ศาสตรพิสุทธิ์  
โทรศัพท :  0-2280-6193 ตอ 270  โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 202   
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
1 จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่ ป.ป.ช. กําหนด  

(ตามแบบฟอรม ขท 01)  
2 มีการประมวลผลตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูใน  Information และนําเสนอ 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร  
3 เก็บรวบรวมขอมูล การจดัซื้อจดัจาง การประมลูงาน ตามรูปแบบที่ ป.ป.ช.  

กําหนด  (แบบฟอรม ขท 02)  
4 - 
5 รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 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/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

1.50 5 5 0.0750 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
      ผูบริหารใหการสนับสนุน 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

      - 
หลักฐานอางอิง :  
    45) แบบฟอรม ขท.01 และ ขท.02 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549  รอบ 6 เดือน 
    46) แบบฟอรม ขท.01 และ ขท.02 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549  รอบ 9 เดือน 
    47) แบบฟอรม ขท.01 และ ขท.02 ลงวันที่ 09 ตุลาคม 2549 รอบ 12 เดอืน 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           (  /  )  รอบ  12  เดือน   

ชื่อตัวชี้วัด : 7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
                        ประพฤติมิชอบ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสาท  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวน้ําฝน  ศาสตรพิสุทธิ์ 
โทรศัพท : 0-2280-6231 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 202 
ตัวชี้วัดที่ 7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบนวนที่ดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
         ไมมีขอรองเรยีน.  

เกณฑการใหคะแนน :  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของจํานวนสํานวนการสอบนวนที่
ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

1 5 5 0.0500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    - 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงาน กปร. ปฏิบัติหนาท่ีโดยมีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตย โปรงใส และเปนธรรม    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

      - 
หลักฐานอางอิง :  
    - 
หมายเหตุ :  
กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่ ป.ช.ช. ขอทราบ ใหนําน้ําหนักรอยละ 1 ในตัวช้ีวัดท่ี 7.3  ไปเพิ่มใหตัว
ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 เปนรอยละ 2.5  
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           (  /  )  รอบ  12  เดือน   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

0.3750 
(1 x 1.5) / 4 

5 5   1..8750 

7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมลูการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

0.6250 
(1 x 2.50) / 4 

5 5 3.1250 

7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบนวนที่
ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

-    

คาคะแนนที่ได 1   5.0000 

คาคะแนนถวงน้ําหนัก    0.4000 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุธัญญา  ลีแวง  
โทรศัพท :  0-2828--3534 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 272 
กรณีที่ 2 สวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 
(บาท) 

งบประมาณที่เบิกจายทั้งสิ้น 
(บาท) 

คิดเปนรอยละ 
(%) 

45,081,500.00 43,222,216.29 95.8758 
 
      รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป  ภายใน ไตรมาส 4 รอยละ 93    
และ สํานักงาน กปร. เบิกจายแลว รอยละ 95.8758  ซึ่งมากกวาเปาหมายที่กําหนด  ดังนั้น สํานักงาน กปร. 
สามารถเบิกจายได   (100 X 95.8758) / 93  = 103.0923    

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด 

2547 2548 2549 2548 2549 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวม 

  103.0923 
  

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

87 90 93 96 99  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวม 

3 103.0923 5 0.1500 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
      สํานักงาน กปร. ไดบริหารงบประมาณรายจายประจําป ใหเปนไปตามเปาหมายของแตละไตรมาสที่รัฐบาล 
กําหนดอยางเครงครัด     
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
      ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
     - 
หลักฐานอางอิง :   

      1) ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณรายจาย    
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
ชื่อตัวชี้วัด : 9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวศิริพร  สมงาม 
โทรศัพท :  0-2629-9180 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 182 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  ไฟฟา กําหนดน้ําหนักรอยละ 1  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
2 มีการทบทวนมาตรการประหยัดไฟฟา  ตามที่กําหนดไวในคําสั่งสํานักงาน 

กปร. ท่ี 99/2547 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 เรียบรอยแลว เห็นวา มาตรการ
ประหยัดไฟฟาท่ีดําเนินการอยู มีความเหมาะสมแลว  จึงมิไดปรับปรุง
มาตรการประหยัดไฟฟาแตอยางใด 

3 - 
4 - 
5 ประหยัดไฟฟาได รอยละ  17.67   

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  น้ํามัน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1   
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 

1 มีขอมูลในฐานขอมูลประหยัดน้ํามันครบถวน   
2 มีการทบทวนมาตรการประหยัดน้ํามัน  ตามที่กําหนดไวในคําสั่งสํานักงาน 

กปร. ท่ี 99/2547 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 เรียบรอยแลว เห็นวา มาตรการ
ประหยัดน้ํามันที่ดําเนินการอยู มีความเหมาะสมแลว  จึงมิไดปรับปรุง
มาตรการประหยัดน้ํามันแตอยางใด 

3 - 
4 - 
5 ประหยัดน้ํามันไดรอยละ  14.59   
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 

ตัวช้ีวัด 
2547 2548 2549 2548 2549 

รอยละของปรมิาณไฟฟาท่ีประหยัดได 8.32 17.47 17.67   

รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได 15.40 28.34 14.59   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของปรมิาณไฟฟาท่ีประหยัดได 0.5 
(1x 1 ) / 2 

5 5 2.5000 

รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได 0.5 
(1x1) / 2  

5 5 2.5000 

คาคะแนนที่ได 1   5.0000 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก    0.1000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
      สํานักงาน กปร. ไดมีมาตรการประหยัดงานไฟฟาและน้ํามัน ของรัฐบาลทุกประเภท รวมถึงการประหยัด
น้ําประปาดวย   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     
     ผูบริหารใหความสนับสนุน    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

     1) อาคารสํานักงาน กปร. เปนอาคารที่มีเพดานสูง ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา 
     2) จากการตรวจสอบพบวา เครื่องปรับอากาศมากกวารอยละ 75 ไมผานเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากมีอายกุาร
ใชงานมานาน 
      3) ในป 2549 สํานักงาน กปร. มีภารกิจในการปฏิบัติหนาท่ีในพื้นที่ตางๆ ท่ัวประเทศ เปนจํานวนมาก 
เนื่องจากจัดงานฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ปในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาจทําใหไมสามารถประหยัด
น้ํามันไดตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด      
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
       
      4) สํานักงาน กปร. ไดวาจางบริษัททําการปรับปรุงอาคาร ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 ถงึเดือนพฤษภาคม 
2550  ทําใหปริมาณการใชไฟฟาสูงข้ึน  
หลักฐานอางอิง :  
      1) ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยดัพลังงาน  
      2) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี กร 0009 / 44  ลงวันที่ 2  มิถุนายน 2549  เรื่องการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน  
      3) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี กกล 23 / 2549 ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2549 เรือ่งสรุปผลการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2550     
      4) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 99 / 2547 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 เรือ่งมาตรการประหยัดพลังงาน  
(ระยะสั้น) 
      5) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 100 / 2547 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 เรือ่งการแตงตั้งคณะทํางานเพือ
สนองนโยบายรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน 
      6) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี กร 0001 / 2770 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2549 เรือ่งรายงานการใชพลังงาน 
ปงบประมาณ 2549    
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน 
                            การปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุวรรณา พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล 
โทรศัพท :  0-2280-6234 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 265 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสาท  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฎล  มกุลกาญจน 
โทรศัพท :  0-2280-6231 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 105 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
     การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักงาน กปร. ในป 2549 ประกอบดวย 2 กระบวนงาน 
เหมือนกับป 2548 เนื่องจากยังไมสามารถลดรอบระยะเวลาไดรอยละ 50 ของฐานขอมูลป 2546 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด 

2547 2548 2549 2548 2549 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ 2 กระบวนงาน คือ  
1) การพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณใหแกสวนราชการ 
2) การพิจารณาฎีกา 
    2.1) ขั้นตอนแจงหนวยงาน 
    2.2) ขั้นตอนแจงสํานักราช

 
 
 
 

12.17 
 
 

44.69 
 

 
 
 
 

27.72 
 
 

28.25 
21.99 

 
 
 
 

51.58 
 
 

42.07 
36.18 

  

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

10 20 30 40 50  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

1) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ กรณี การพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณใหแกสวนราชการเพื่อ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

0.3333 
(1X1)/3 

51.58 5.0000 1.6665 

2) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ กรณี การพิจารณาแกไขปญหา
ใหแกราษฎรผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกา  
2.1) ขั้นตอนการแจงใหจังหวัดและ
หนวยงานที่เกีย่วของตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและเสนอแนวทางแกไขปญหา 
2.2) ขั้นตอนการประมวล วิเคราะห และ
จัดทํารายงานเสนอความเห็นสงสํานัก 
ราชเลขาธิการ  

 
 
 
 
 

0.3333 
(1X1)/3 

 
 

0.3333 
(1X1)/3 

 
 
 
 
 

42.07 
 
 
 

36.18 

 
 
 
 
 

4.2070 
 
 
 

3.6180 

 
 
 
 
 

1.4022 
 
 
 

1.2059 

 1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั 4.2746 
  คาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.1283  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
      1) สํานักงาน กปร.  ไดมีหนังสือแจงเวียนเรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ใหกลุม/กองไดทราบ  
      2) ในที่ประชุมคณะผูบริหาร ไดมีการเรงรดัการดําเนินการเกี่ยวกับฎีกาใหมีความรวดเรว็ข้ึน  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     ผูบริหารใหการสนับสนุน     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
      ขาราชการในกลุม/กองตางๆ มีภารกิจมาก โดยเฉพาะป 2549 เปนปท่ีสํานักงาน กปร. จัดงานฉลองสริิราช
สมบัติครบ 60 ปในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตองเดินทางไปปฏิบัติราชการบอยครั้งและเปนระยะเวลานาน 
ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเรว็ ครบถวน ถูกตองและมีประสิทธิภาพได 
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หลักฐานอางอิง :   

      1) สําเนาแบบฟอรมรายงานระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ  

      2) สําเนาแบบฟอรมทะเบียนฎีกาแจงหนวยงาน  
      3) สําเนาแบบฟอรมทะเบียนฎีกาตอบสํานักราชเลขาธิการ  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  11. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุธัญญา  ลีแวง  
โทรศัพท :  0-2828--3534 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 272 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
      การประหยัดคาใชจาย เปนการประหยัดงบประมาณในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ โดยไมไดรบัการ
จัดสรร งบลงทนุ และงบรายจายอื่น  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด 

2547 2548 2549 2548 2549 
รอยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได 

27.895 
(เฉพาะ
หมวด

11.4496 5.2080 
  

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได 

2 5.2080 5 0.1000 

 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
 

งบประมาณรายจาย 
ประจําป 2549 

วงเงินงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

(บาท) 

การใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
(บาท) 

สวนตางระหวางวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรกับ

การใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
งบบุคลากร    
เงินเดือนและคาจางประจํา ไมนําคาใชจายในรายการนี้มาประเมินผล 
งบดําเนินงาน    
คาตอบแทนใชและวัสด ุ 4,121,900.00 3,920,284.54 201,615.46 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (  /  )  รอบ  12  เดือน 
คาสาธารณูปโภค 2,073,000.00 1,951,985.60 121,014.40 
งบลงทุน    
คาครุภัณฑ - - - 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - 
งบเงินอุดหนุน    
งบรายจายอื่น - - - 

รวม 6,194,900.00 5,872,270.14 322,629.86 
 การคํานวณงบประมาณที่สามารถประหยัดได

เทียบกับที่ไดรับจัดสรร 
(6,194,900.00-5,872,270.14) X 100 

6,194,900.00 

 งบประมาณที่สามารถประหยัดได 
คิดเปนรอยละ 

5.2080 

 ผลคะแนนของตัวชี้วัด 5.0000 
 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    ผูบริหารใหการสนับสนุน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
      -           

หลักฐานอางอิง :  
     1) ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณรายจาย (งบปกติ)  
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                                  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    (  /  )  รอบ  12  เดือน   

ชื่อตัวชี้วัด : 13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสาท  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล : นายวัชระ  หัศภาค    
โทรศัพท : 0-2280-6231 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 112 
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร  
                        น้ําหนักรอยละ 0.5 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
28 ก.พ. 49 21 ก.พ. 49 14 ก.พ. 49 7 ก.พ. 49 31 ม.ค. 49 

ผลการดําเนินงาน 
     สํานักงาน กปร. จัดสงแผนการจัดการความรูใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับคุณภาพของแผนการจดัการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
                        น้ําหนักรอยละ 1.0 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
      สํานักงาน ก.พ.ร. ไดตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน สมบูรณของขอมูล เรียบรอยแลว และใหปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ  ซึ่งสํานักงาน กปร.ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะและจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบรอยแลว  
 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 15.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร  
                        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 น้ําหนักรอยละ 1.5 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน 
      สํานักงาน กปร. ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ไดแก 1) การประมวลพระราชดําริไวในระบบฐานขอมูล  
2) การมอบหมายคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูเปนผูรับผิดชอบ 3) การจัดทําระบบ  intranet 4) การ
จัดการบรรยายเรื่องฝนหลวง และ 5) การประชาสัมพันธระบบฐานขอมูลพระราชดําริ 
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                                  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    (  /  )  รอบ  12  เดือน   
เกณฑการใหคะแนน :  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

15.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการ
ความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

0.1666 
(1 x 0.5) / 3 

5 5 0.8330 

15.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 

0.3333 
(1 x 1.0) / 3 

5 5 1.6665 

15.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

0.5000 
(1 x 1.5) / 3 

4 
(90%) 

4 2.0000 

คาคะแนนที่ได 1   4.4995 

คาคะแนนถวงน้ําหนัก    0.1350 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
      1) สํานักงาน กปร. ไดจัดทําแผนการจัดการความรู  และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549   
      2) สํานักงาน ก.พ.ร. ไดตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว   
    3) สํานักงาน กปร. สามารถดําเนินการตามแผนไดประมาณรอยละ 90 ของแผนงานทั้งหมด      
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     ผูบริหารใหการสนับสนุน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :        
     คณะทํางาน ฯ มีภารกิจประจําท่ีตองรับผิดชอบคอนขางมาก ทําใหไมสามารถเขารวมประชุมไดครบ  
หลักฐานอางอิง :  
      1) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี กร 0009 / 220 ลงวนัที่ 31 มกราคม 2549 
      2) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี กร 0009 / 816 ลงวนัที่ 30 มีนาคม 2549 
      3) สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนมาก ท่ี นร 1209 / 802 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2549   
      4) เอกสารรายงานผลการดาํเนินงานแผนจัดการความรู  
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                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                         (  /  )  รอบ  12  เดือน   

ชื่อตัวชี้วัด : 14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสมทรง  รุงเรืองศิลป ผูจัดเก็บขอมูล :  นายจุฑาพล  ยุดแผน 
โทรศัพท : 0-2282-9236 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 232, 274 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
       1.  สํานักงาน กปร. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ตามแนวทางที่กําหนด และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2549  
      2.  เนื้อหาของแผนปฏิบัติการฯ ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก 10 ประเด็นยอย      

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวนและ
วิเคราะหระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ 

0.1250 
(1 x 0.5) / 

4 

5 5 0.6250 

2) สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 
มีคุณภาพและเนื้อหา ครอบคลุม ท้ัง 3 
ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

0.1250 
(1 x 0.5) / 

4 

5 5 0.6250 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ
ครอบคลุม ท้ัง 3 ประเด็นหลัก และ 10 
ประเด็นยอย 

0.2500 
(1 x 1) / 4 

5 5 1.2500 

4) รอยละของจาํนวนแผนปฏิบัติการฯ ท่ี
นําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จครบถวน 

0.2500 
(1 x 1) / 4 

95 4 1.0000 

5) รอยละของจาํนวนแผนปฏิบัติการฯ ท่ี
สามารถบรรลวุตัถุประสงคหรือเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนดไว 

0.2500 
(1 x 1) / 4 

 

85 2 0.5000 

คาคะแนนของตัวชี้วัด 1  4.0000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :               
        ป 2549 เปนปท่ีสํานักงาน กปร. จัดงานฉลองสริิราชสมบัติ 60 ปในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยมีกิจกรรม
ในทุกภูมิภาค ตองระดมขาราชการและเจาหนาท่ีจากทุกกลุม/กอง ประกอบกับมีการซอมแซมสํานักงาน กปร. ตั้งแต
เดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนมา กําหนดแลวเสร็จเดือนพฤษภาคม 2550 ทําใหมีการโยกยายหมุนเวียนหองทํางาน 
หลักฐานอางอิง :  
      1) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร.  ท่ี กร 0009/238   ลงวนัที่ 1 กุมภาพันธ 2549     เรื่องการจัดการสารสนเทศตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป  2549 
      2) เอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           (  /  )  รอบ  12  เดือน   
ชื่อตัวชี้วัด : 15. ระดับความสําเร็จในการจัดทาํแผนและนําขอเสนอการเปลีย่นแปลงไปสูการปฏิบัติ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสาท  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายนพปฎล  มกุลกาญจน  
โทรศัพท : 0-2280-6231 โทรศัพท : 0-2280-6193-99 ตอ 105   
ตัวชี้วัดที่ 17.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ น้ําหนักรอยละ 6  
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

1. สํานักงาน กปร.  จัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549      
        2. สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการจัดทําขอเสนอการเปลีย่นแปลงโดยใหครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน 1 29 พ.ค.49 22 พ.ค.49 15 พ. ค.49 8 พ.ค.49 1 พ.ค.49 
2) ความครบถวนของงาน 5 1 2 3 4 5  

 
ตัวชี้วัดที่ 17.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของสวนราชการ น้ําหนักรอยละ 4 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  
      สํานักงาน กปร. ไดนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ไปสูการปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามแผนงาน สําคัญ 3 เรื่อง  
               1) แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
               2) แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
               3) แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการความรู 
เกณฑการใหคะแนน  

 
เกณฑการใหคะแนน ลําดับที่ของแผนงาน/ชื่อ

แผนงาน 
น้ําหนักของแต
ละแผนงาน 

(รอยละ) 
1 2 3 4 5 

แผนการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน 

1.34 60 70 80 90 100 
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                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           (  /  )  รอบ  12  เดือน   
แผนการพัฒนา
สมรรถนะบุคลการ 

1.33 60 70 80 90 100 

แผนการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการความรู 

1.33 60 70 80 90 100 

รวม 4       
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

1) ระยะเวลาการสงงาน 0.1000 
(1x1)/10 

5 5 0.5000 

2) ความครบถวนของงาน 0.5000 
(1x5)/10 

n.a. 1 0.5000 

3) แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฯ 0.1340 
(1x1.34)/10 

5 5 0.6700 

4) แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลการ 0.1330 
(1x1.33)/10 

4.614 4.614 0.0817 

5) แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ความรู 

0.1330 
(1x1.33)/10 

92.71 4.2710 0.5681 

คาคะแนนของตัวชี้วัด 1   1.9015 

คาคะแนนถวงน้ําหนัก    0.1902 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    ผูบริหารใหการสนับสนุน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

      ป 2549 เปนปท่ีสํานักงาน กปร. จัดงานฉลองสริิราชสมบัติ 60 ปในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยมีกิจกรรม
ในทุกภูมิภาค ตองระดมขาราชการและเจาหนาท่ีจากทุกกลุม/กอง ประกอบกับมีการซอมแซมสํานักงาน กปร. 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนมา กําหนดแลวเสร็จเดอืนพฤษภาคม 2550 ทําใหมีการโยกยายหมุนเวียนหอง
ทํางาน 
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หลักฐานอางอิง :  
      1) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี กร 0009 / 1052 ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2549   
      2) ปกคูมือปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
      3) ความกาวหนาการดําเนนิการพัฒนาบุคลากร 
      4) สรุปแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู  
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
ชื่อตัวชี้วัด :  18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประสาท  พาศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวอภิรดี  วรธงไชย 
โทรศัพท :  0-2280-6231 โทรศัพท :   0-2280-6193-99 ตอ 105 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
1 - จัดประชุมช้ีแจงใหความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

แกเจาหนาท่ีของ สํานักงาน กปร. เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรม 
ปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

2 - ออกแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสํานักงาน กปร. ท่ี 48/2549 ลงวันที่ 17 เมษายน 2549   

3 - ฝกอบรมคณะทํางานดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ระหวางวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมปริ้น
พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยผานการอบรมทั้ง 6 คน 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว 
ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร      

4 - จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ครบถวน  

5 - จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑคุณภาพการ

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

3 5 5 0.1500 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
     1) สํานักงาน กปร. ไดจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2549 
เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค และไดเชิญวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ มาบรรยายหวัขอ “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ดวย โดย
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และขาราชการ ระดับ 6 ข้ึนไป  
     2) สํานักงาน กปร. มีคําสั่งท่ี 48/2549 ลงวันที่ 17 เมษายน 2549     แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเปนองคกรรับผดิชอบการดําเนินงาน 

       3.1) ฝกอบรมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสํานกังาน ก.พ.ร. ระหวาง
วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยตองผานการอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของเวลา และคณะทํางานของสํานักงาน กปร. ไดผานการฝกอบรมทั้ง 6 คน ตามเกณฑท่ีกําหนด 
     3.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อนํา
ความรูท่ีไดจากการอบรมมารวมกันพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร        
     4) จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงาน 
กปร.  จํานวน 15 ขอ ครบถวน  
     5) จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานเบื้องตนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน 
7 หมวด รวม 90 ขอ ครบถวน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
      ผูบริหารใหการสนับสนุน     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
      ป 2549 เปนปท่ีสํานักงาน กปร. จัดงานฉลองสริิราชสมบัติ 60 ปในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยมีกิจกรรม
ในทุกภูมิภาค ตองระดมขาราชการและเจาหนาท่ีจากทุกกลุม/กอง ประกอบกับมีการซอมแซมสํานักงาน กปร. 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนมา กําหนดแลวเสร็จเดอืนพฤษภาคม 2550 ทําใหมีการโยกยายหมุนเวียนหอง
ทํางาน 
หลักฐานอางอิง  :   
     1) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี ฝจท. 907/2548 ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2548  เรื่องโครงการ
ประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2549   
      2) ภาพถายการประชุมช้ีแจง 
      3) สําเนาคําสั่งสํานักงาน กปร. ท่ี 48/2549 ลงวันที่ 17 เมษายน 2549  
      4) สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1205.3 / 1576 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549  แจงผลการเขารบัการ
อบรมของคณะทํางานฯ ระหวางวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2549  ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร 
      5) สําเนาหนังสือ สํานักงาน กปร. ท่ี กพบ. 52 / 2549 เรือ่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

   50   

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)                (  /  )  รอบ  12  เดือน   
      6) สําเนาหนังสือสํานักงาน กปร. ท่ี กพบ. 54 / 2549 ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2549 เรือ่ง ขอเชิญประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร        
      7) ปกเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

 



ป 47 ป 48 ป 49 (รอยละ)
มิติที่1 ดานประสิทธิผล: แผนปฏิบัติราชการของกรมหรือเทียบเทา 50 165.0000 250 250

1 รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริท่ีสํานักงาน กปร.
ไดวิเคราะหความเหมาะสมเม่ือเทียบกับจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานตางๆ 
เสนอขอมาทั้งหมด

80% 10 100 5 50 100 5 50 100 5 50

2 รอยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเปนไปตามแผน 70% 3.75 60 1 96.23 5 89.13 5

3 รอยละของโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากประธาน กปร. ซึ่งไดแจงหนวยงานภายใน

 5 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากประธาน กปร. เพ่ือการเบิกจายงบประมาณ
80 80% 3.75 100 5 100 5 100 5

4 รอยละของโครงการ/กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาฯ ท่ีมีประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน หรือภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามีสวนรวม
ในรูปแบบตางๆ

     90.91 78% 7.50 96.73 5 96.97 5 97.76 5

5 จํานวนประชาชนที่รับทราบขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ

450,000 10 339,089 1 559,232 5 899,813 5

6 รอยละของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริท่ีไดรับการวิเคราะหความเหมาะสม
เพ่ือขออนุมัติจากประธาน กปร. ไดภายใน 30 วัน

          47 57 60% 7.50 78.69 5 37.5 86.89 5 37.5 86.85 5 37.5

7 รอยละของฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือท่ีไดมีการประสานตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดภายใน 8 วัน

63 53 53% 7.50 41.67 1 7.5 72.00 5 37.5 69.23 5 37.5

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 10 24.5000 26 38

1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 71.80% 75% 3 n.a. 1 3 n.a. 1 3 n.a. 1 3

2
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการ

3 3 2 2 2 5 5

3
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

3ข้ันตอน 4 3.8750 15.5 4.2500 17 5 5 20

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
10 45.1504 46.2339 47.8238

1 รอยละของอัตรการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 93% 3 107.3554 5 15 105.4525 5 15 103.0923 5 15

2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ สวนราชการ 3 ข้ันตอน 2 4.5 4.5000 4 4 5 5

3
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ

30% 3 3.7168 4.4113 4.2746

4 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 3% 2 37.8981 5 5 5.2080 5

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 20 39.5945 50.4135 63.5135

1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 3 2.9995 8.9985 3.7495 11.2485 4.4995 13.4985

2 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 4 3 12 3 12 4 16

3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการเปล่ียนแปลงไปสูการปฏิบัติ 10 1.5596 15.596 1.8915 18.915 1.9015 19.015

4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

3 1 1 2.75 5 5

รวม 274.2449 372.6474 399.3373
คะแนนเต็ม 5 2.7400 3.7265 3.9934

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

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

        = NA      = 1.00-1.49  

                                           แบบฟอรมรายงานการประเมินผลตนเอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549                    (Sar Card)

ลําดับที่ ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

9 เดือน 12 เดือน

1




