
                                                                                                                               

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                    

 

 

  

 

 

ของกองบญัชาการศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 



 

 

คํานํา 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๘ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการความคุมคาในภารกิจ 

และอาจจัดใหมีการประเมินผลภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับ หรือหนวยงานในสวนราชการ โดยสวนราชการ

ท่ีใหบริการมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด สามารถเพ่ิมผลงาน โดยไมเปนการเพ่ิมคาใชจายหรือสามารถ

ดําเนินการตามแผนลดคาใชจายตอหนวยได สวนราชการจะไดรับจัดสรรเงินรางวัลเพ่ือนําไปจัดสรรในสวนราชการ  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดกําหนดใหหนวยงานในระดับกองบัญชาการ หรือเทียบเทา และ 

หนวยงานระดับกองบังคับการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการศึกษา  ไดจัดทําคูมือการประเมินผล  

การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ เพ่ือใหทุกหนวยงานในสังกัด

ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะชวยใหทุกหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับ

กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากยิ่งข้ึน  สงผลใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

แผนปฏิบัติราชการของหนวย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเปาหมายท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กําหนดตอไป 

ท้ังนี้ หากเกณฑการใหคะแนนหรือตัวชี้วัด หรือขอความอ่ืนใดท่ีปรากฏในคูมือการประเมินผลฯ นี้ 

ขัดแยงกับหนังสือเวียนท่ี กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการศึกษา ไดแจงไวกอนหนานี้ ขอใหใชขอความตามคูมือ

การประเมินผล ฯ แทน 

 

                                        กองบังคับการอํานวยการ

                              กองบัญชาการศึกษา



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

 หนา ๑ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

สารบัญ 

                             หนา 

บทท่ี ๑  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา   

  ๑.๑ หลักการและที่มา                                                                                                   ๓ 

  ๑.๒ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                                        ๔ 

บทท่ี ๒  แนวทางการจัดทําคํารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ        

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๒.๑ กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                                   ๗ 

 ๒.๒ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                                                          ๘ 

 ๒.๓ แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กองบัญชาการศึกษา                         ๑๐ 

บทท่ี ๓  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ        

๓.๑ วัตถุประสงคในการติดตามความกาวหนาและประเมินผลการปฏิบัติราชการ                           ๑๑ 

๓.๒ กรอบเวลา/ข้ันตอนของคณะทํางานดําเนินการการประเมินผล                                           ๑๑ 

๓.๓ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                           ๑๒ 

๓.๔ หลักเกณฑการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตาม            ๑๓         

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๓.๕ การคํานวณผลการประเมิน                                                                                    ๑๕ 

บทท่ี ๔  วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 

กองบัญชาการศึกษา 

๔.๑ กรอบการประเมินผล น้ําหนักและประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                          ๒๕ 

๔.๒ รายละเอียดตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                     ๒๖ 

 ตัวช้ีวัดมิติภายนอก 

ดานประสิทธิผล (ผลลัพธและผลผลิต) 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ : จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐    ๒๗  

                    ของอัตราท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติอนุมัติใหกองบัญชาการศึกษาเปนหนวยดําเนินการ  

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ : จํานวนขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ  ๓๐  

                   ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ : ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐   ๓๒  

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับสถานบันการศึกษา  ๓๕  

            ใหบรรลุผลสําเร็จ    



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

 หนา ๒ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 ตัวช้ีวัดมิติภายใน  

ดานประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ : การเบิกจายเงินงบประมาณ                                                                          ๓๙ 

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ : การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน                                      ๔๐  

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒ : การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม                 ๔๒  

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน             ๔๔  

                       ของสวนราชการ  

ดานการพัฒนาองคการ              

 ตัวช้ีวัดท่ี ๖ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ(ดานทุนมนุษย               ๕๐  

                       ทุนสารสนเทศ และทุนองคการ)     

  ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน                        ๕๒ 

  ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ                                  ๕๔ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗ : ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                           ๖๔ 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก             
 - แบบฟอรมท่ี ๑ : แบบฟอรมตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ            ๘๔ 

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘         

 - แบบฟอรมท่ี ๒ : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ               ๘๖ 

     (รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนเชิงปริมาณ   

 - แบบฟอรมท่ี ๓ : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ               ๘๘ 

     (รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ                                                                                                                                                             

         - แบบฟอรมท่ี ๔ : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                 ๙๐ 

     (รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน                                                                                                                                                             

          - แบบฟอรมท่ี ๕ : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                ๙๒ 

     (รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนแบบผสม ( Hybrid)   

          - แบบฟอรมท่ี ๖ : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                ๙๖ 

     (รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ ( Pass/Fail)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

          ภาคผนวก ข                                                                                                                                                                                                                                                                       

  - หนวยงานรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับหนวยงาน                                                               ๑๐๑ 



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

 หนา ๓ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

  

บทท่ี ๑ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกองบญัชาการศึกษา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ ประกอบดวย หลักการและท่ีมา วัตถุประสงค กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

องคประกอบ และแนวทางการจัดทําคํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

๑.๑  หลักการและท่ีมา 

 ๑.๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา   

“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน  

การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ินการกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวก และการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ จึงเปน

แนวทางหนึ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการการมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

 ๑.๑.๒  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ 

กําหนดวาเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดมาตรการ

กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ

ของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.กําหนด 

๑.๑.๓  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ .ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนกรอบแนวทางในการ

ผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุงสูการเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรมีความเปน

มืออาชีพ มีระบบการทํางานท่ีคลองตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน เนนการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม สอดรับกับพันธกิจและลักษณะงาน

ของหนวยงานของรัฐใหสามารถวัดผลได รวมท้ังวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญของ

รัฐบาลของกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน หรือท่ีเรียกวา  Joint KPIs ตามหวงโซคุณคา  (Value Chains) ครอบคลมุ

กระบวนการตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนกระท่ังปลายน้ํา มีการกําหนดบทบาทภารกิจท่ีชัดเจนวาหนวยงานใด  

มีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรรมใดบาง  
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 หนา ๔ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

๑.๑.๔  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพ่ือเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและ
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามท่ีตกลงสําหรับในคูมือ  
การประเมินผลนี้ จะนําเสนอเก่ียวกับวิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๑.๒  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินใหหนวยงานในสังกัด จัดทําแผนปฏิบัติราชการตั้งแตปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนมา  โดยข้ันตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการนั้นเริ่มจากสวนราชการกําหนดตัวชี้วัดจาก
นโยบายรัฐบาลประเด็นยุทธศาสตร    และเปาประสงคของแตละสวนราชการนําไปสูการเจรจาความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัดและการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ นี้เปนไปตามระบบการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ ท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นควรใหมีการบูรณาการ
ระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐใหมีความเปนเอกภาพ ลดความซํ้าซอนและภาระงานเอกสาร เพ่ือใหสวน
ราชการมุงเนนเฉพาะตัวชี้วัดหลักท่ีมีความจําเปน ท้ังนี้ใหเริ่มดําเนินการ ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการตามระบบการประเมินผล ภาคราชการแบบบูรณาการ ไดเต็มรูปแบบ    ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
เปนตนไป และเม่ือดําเนินงานตามระบบประเมินผลดังกลาวในสวนราชการแลว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงาน    
ท่ีเก่ียวของไปพิจารณาปรับใชในการประเมินผลของจังหวัดและองคการมหาชนตอไป นอกจากนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ยังกําหนดใหดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน การติดตามและประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ 

๑.๒.๑  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ ยังคงใชระบบการบูรณการติดตามและประเมินผลภาครัฐตามมติ

ของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เปนกรอบใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ดังแผนภาพท่ี ๑-๑ โดยแบงออกเปน ๒ มิติ ไดแก มิติภายนอก

และมิติภายใน 

 ๑. มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ๗๕) ประกอบดวย  

 (๑) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร

กระทรวงและตัวชี้วัดระหวางกระทรวงท่ีมีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

 (๒) คุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 

 ๒. มิติภายใน (น้ําหนักรอยละ๒๕) ประกอบดวย  

 กําหนดเปนตัวชี้วัดบังคับมีหนวยงานเจาภาพเปนผูกําหนดแนวทาง การดําเนินการหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
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 หนา ๕ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยงานเจาภาพ 

๑. เบิกจายงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง 

๒. การประหยัดพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. การพัฒนาสมรรถนะองคการ  กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 

๕. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

สํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๑-๑ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

 

กรอบการประเมินผลของกองบัญชาการศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

การประเมนิประสทิธผิล  

(รอยละ ๕๐) 

-ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรและ/ แผนปฏบิตัิ

ราชการของหนวย  

การประเมนิคุณภาพ  

(รอยละ -) 

• คุณภาพการใหบริการประชาชน 
(Service Level Agreement: SLA) 

การประเมินประสิทธิภาพ  

(รอยละ ๓๐) 

• การเบิกจายเงินงบประมาณ 

• การประหยัดพลังงาน 

การพัฒนาองคการ 

(รอยละ ๒๐) 

• การพัฒนาสมรรถนะองคการ      

(ทุนมนุษย สารสนเทศ และ

วัฒนธรรมองคการ) 

• ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

มิ

ติ

ภ

า

ย

น

อ

ก

ก 
มิ

ติ

ภ

า

ย

ใ

น 

มิติภายนอก 

(รอยละ ๕๐) 

มิติภายใน 

(รอยละ ๕๐) 
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 หนา ๖ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

๑.๓ การเช่ือมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๑.๓.๑ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ประเด็นการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 
กรอบการประเมินผล 

น้ําหนัก 

(%) 

มิติภายนอก  ๕๐ 

ดานประสิทธิผล  ๑. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๕๐ 

     ๑.๑ จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

ของอัตราท่ี ตร.อนุมัติให บช.ศ.เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ 

 

๑๒.๕ 

     ๑.๒ จํานวนขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและ

บุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๑๒.๕ 

     ๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 

๑๒.๕ 

     ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับ

สถาบันการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ 

 

๑๒.๕ 

มิติภายใน  ๕๐ 

ดานประเมิน 

ประสิทธิภาพ (๓๐%) 

๓. การเบิกจายเงินงบประมาณ   

    ๓.๑ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ๑๐ 

    ๓.๒  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ๑๐ 

๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สวนราชการ 

๑๐ 

ดานการพัฒนาองคกร

(๒๐%) 

๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย 

สารสนเทศ และวัฒนธรรมองคการ) 

 

    ๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน ๒ 

    ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ๘ 

๗. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน 

    ภาครัฐ  

๑๐ 

รวม 

 

 ๑๐๐ 
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 หนา ๗ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

บทท่ี ๒ 

แนวทางการจัดทําคํารับรอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒-๑ กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 

 

๒.๑  กลไกและวิธกีารในการจดัทําคํารับรองการปฏบิตัริาชการ 

เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดคาเปาหมายและ

เกณฑการใหคะแนน(อยางไมเปนทางการ) 

 

- พัฒนาอะไร 

- ผลงานวัดดวยตัวชีว้ดัอะไร 

- เปาหมายเทาใด 

 

ประกาศให

ประชาชนทราบ 

จัดสงแผนปฏิบัติราชการ 

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอม(ราง)ตัวชี้วัด ฯ ประจํา

งบประมาณ พ  ๒๕๕๘ 

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดคาเปาหมายและ

เกณฑการใหคะแนน (เปนทางการ) 

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

และประเมินผลตนเอง 

 

 

สํานักงาน ก.พ.ร.ประเมินผล รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงาน 

ตร. ประชุมหารือขอเสนอ(ราง)ตัวชี้วัดฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอ ก.พ.ร. 

ตร. สง(ราง)ตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ฯ เสนอ ก.พ.ร. 

ตร. เจรจาอยางไมเปนทางการกับ ก.พ.ร. 

เพ่ือใหขอมูลเพ่ิม 

ตร. สงแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ใหสํานักงาน ก.พ.ร.

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

ก.พ.ร. ให ตร. เสนอ(ราง)ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัต ิ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 



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

 หนา ๘ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการ ฝายเดียว ไมใชสัญญา และใชสําหรับ

ระยะเวลา ๑ ป โดยในคํารับรอง จะประกอบดวยขอตกลงเก่ียวกับแผนปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน สําหรับการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

แบงเปน ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับกองบัญชาการ ๒) ระดับกองบังคับการหรือเทียบเทา  มีรูปแบบการลงนาม ดังนี้ 

๒.๒.๑  รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เอกสารประกอบคํารับรองฯ 

หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

๑)ระดับกองบัญชาการ  

 ผูบัญชาการ 
 

 

 

 

ลงนามกับ 

 

 

           

ผูบัญชาการ 

ตํารวจแหงชาติ 
 

 

- แผนปฏิบัติราชการของ

กองบัญชาการ 

 

 

๒) ระดับกองบังคับการหรือเทียบเทา  

 ผูบังคับการ ลงนามกับ ผูบัญชาการ - แผนปฏิบัติราชการของ 

กองบัญชาการ 

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการ

ใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกองบังคับการ และมีตัวชี้วัด

ตามพันธกิจ ของหนวยงานไวใน 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒.๒  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  



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

 หนา ๙ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

๒.๒.๒ เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบดวย 

 ๑. คํารับรองการปฏิบัติราชการ :  

๑.๑ คูลงนามในฐานะหนวยงาน : เปนคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระหวางหัวหนาสวนราชการ     

กับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กองบัญชาการหรือเทียบเทา และกองบังคับการหรือเทียบเทา) 

๑.๒ ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การกําหนดระยะเวลาของคํารับรองการ 

ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเริ่มตนและสิ้นสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ (๑ ต.ค.๕๗ – ๓๐ ก.ย.๕๘) 

๒.  แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน : การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

กลยุทธ และตัวชี้วัด   

๓. รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ : กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน ท้ังนี้ ในฐานะของหนวยงาน  

๔. รายละเอียดอ่ืน ๆ : รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเง่ือนไขท่ีจําเป น

ประกอบตัวชี้วัด(ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 หนา ๑๐ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

๒.๓  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

       ปฏิทินการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

 

วันท่ี กิจกรรม 

 การรายงานผลรอบ ๖ เดอืน 

๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 กองบังคับการหรือเทียบเทา สงผลให กองบัญชาการ 

 กองบัญชาการ สงผลให หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

 หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ สง

รายงานการประเมินผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (กองยุทธศาสตร) 

รอบ  ๖  เดือน 

 

 การรายงานผลรอบ ๙ เดือน  

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

 กองบังคับการหรือเทียบเทา สงผลให กองบัญชาการ 

  กองบัญชาการ  สงผลใหหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ    

สงรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ  ๙  เดือนขอมูลใหสํานักงาน

ยุทธศาสตรตํารวจ (กองยุทธศาสตร)  
 

 

 

 การรายงานผลรอบ ๑๒ เดอืน 

๗ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 
 

๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

 

 กองบังคับการหรือเทียบเทา สงผลให กองบัญชาการ  

 กองบัญชาการ สงผลใหหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดหลักระดับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

สงรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ ๑๒ เดือนใหสํานักงาน

ยุทธศาสตรตํารวจ (กองยุทธศาสตร)  
 

 

 



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

 หนา ๑๑ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

บทท่ี ๓ 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓.๑ วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลปฏิบัติราชการ 

เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมท้ังเกณฑการประเมินผลกับหนวยในสังกัด

กองบญัชาการศึกษา  ประกอบดวย 

๑. เพ่ือติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของหนวยในสังกัด

กองบญัชาการศึกษา 

๒. เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการ และหารือแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

๓. เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของหนวยในสังกัดกองบญัชาการศึกษา โดยเฉพาะผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ (Outcome) รวมท้ังความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของหนวยในสังกัด

กองบญัชาการศึกษา 

๓.๒ กรอบเวลา/ข้ันตอนของคณะทํางานดําเนินการการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน 

ก.พ.๕๘ 

หนวยในสังกัด ตร. 

- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 

   รอบ ๖ เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

- กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card)  

รอบ ๖ เดือนเขาระบบใน www.opdc.go.th 

 

 หนวยในสังกัด ตร. 

- สงรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 

   รอบ ๑๒ เดือนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

- กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) 

รอบ ๑๒ เดือนเขาระบบใน www.opdc.go.th 

 
 

หนวยในสังกัด ตร. 

- กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card)รอบ ๙ เดอืน

เขาระบบในwww.opdc.go.th 

 

 

ภายใน 

  ๓๑ ต.ค.๕๘ ตร.และผูประเมินติดตาม

ความกาวหนาการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ  

 

พ.ย. ๕๘ 

ตร. และหนวยรับผิดชอบรวมกัน

วิเคราะหผล 

การดําเนินงาน 

 

แจงผลการประเมนิใหหนวยใน

สังกัด ตร. ทราบ 

สรุปผลการประเมิน 

นําเสนอ ตร. 

ตร. นําเสนอ สํานักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือรับทราบ 

นําผลการประเมินไปเช่ือมโยง 

กับสิ่งจูงใจ 

 

ภายใน 

๓๑ พ.ค. ๕๘ 

๓๑ พ.ค.๕๘ 

จัดทําสรุปผลคะแนนตามคํารับรองการ

ปฏิบตัริาชการของสวนราชการ 

 

ภายใน 

๓๑ ก.ค.๕๘ 

แผนภาพท่ี ๒-๒ ระยะเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- หนวยในสังกัด ตร. จัดสงรายละเอียด

ตัวช้ีวัด ไปยัง ตร. 

เพื่อประกอบการประเมินผล 

 

ส้ินสุดวันรับคําขอเปล่ียนแปลง 

ตัวช้ีวัดน้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน

ของหนวยงานในสังกัด ตร. 



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

 หนา ๑๒ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

๓.๓ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน ๔ ลักษณะ คือ  

๑) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ เชน 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)

รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ      

๑๒ เดือน ในระบบรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card)  

 เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เชน 

- รายงานการประชุม 

- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 

- แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

- ภาพถาย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 

- บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัด 

- เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

๒) การสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ เชน 

 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

 ผูจัดเก็บขอมูล 

 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 

๓) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ ของสวนราชการ เชน 

 สภาพแวดลอมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

- ความถูกตอง เชน มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ และระบุ

แหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถสอบยันความถูกตองกับหนวยงานเจาของขอมูลได 

- ความนาเชื่อถือ เชน วิธีการลงบันทึกขอมูลในแบบฟอรมและวิธีการท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ตรวจสอบขอมูลกอน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ จากเจาของ

ขอมูล 

-  ความทันสมัย เชน ขอมูลไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

 



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

 หนา ๑๓ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

-  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการ มีความพรอมในการใหคณะกรรมการฯ  

สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา ผูท่ีเก่ียวของสามารถ

เขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

    ๔)  การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ เปนตน 

ในข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีปรึกษาประเมินผลอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ

ใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหไดทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ

กองบญัชาการศึกษา 
 

๓.๔ หลักเกณฑการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง  

การปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 

๒. การไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ท่ีไมสามารถควบคุมได  ไดแก สาธารณภัย หรือภัยกอการราย 

๓. คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลไดกําหนดเง่ือนไขใหสวนราชการขอทบทวน 

รายละเอียดตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ และไม

สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนตน  

โดยผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ บช.  ตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ๘ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน ๓ ชุด ให ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ ตร. ตามระยะเวลา ดังนี้ 

• รอบแรกภายในวันท่ี ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕ ๘(ผูรับผิดชอบระดับ บช. จัดสงให ผูรับผิดชอบ

หลักระดับ ตร. ภายในวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘)         

• รอบสุดทายภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผูรับผิดชอบระดับ บช. จัดสงใหผูรับผิดชอบ

หลักระดับ ตร.  ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘) โดยจัดสงมาพรอมกับรายงานประเมินผล

ตนเองรอบ ๑๒ เดือน (Self Assessment Report : SAR) 

โดยสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ จะพิจารณาและมีความเห็นเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเปนกรณี

การเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบในภาพรวมสํานักงานตํารวจแหงชาติแลวเกิดความเสียหายแกทางราชการจะเสนอ

คณะทํางานการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการดานยุทธศาสตร ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ท่ี ๖๘๐/๒๕๕๗ ลง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ กรณี จะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงฯ ภายหลัง

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

 

 



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

 หนา ๑๔ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 หลักเกณฑการขอเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัด น้ําหนัก และ เกณฑการใหคะแนน  

การขอเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ 

 กรณีไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีสวนราชการไมสามารถควบคุมได เชน 

สาธารณภัย เหตุการณความไมสงบตาง ๆ  เปนตน สํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถ 

ขอเปลี่ยนแปลงตอ สํานักงาน ก.พ.ร. ได  ภายในวันท่ี  ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 สวนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ถาหากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พบขอบกพรอง หรือมีเหตุจําเปนเพ่ือความเปนธรรมในการประเมินผล  อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยผาน 

สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (กองยุทธศาสตร) ขออนุมัติจาก สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ขอเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่หนวยงานในสังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ   

ถือเปน เอกสารทางราชการ  ซึ่งตองมีหนังสือนําสง และไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนา 

สวนราชการเพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล 



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

 หนา ๑๕ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

๓.๕  การคํานวณผลการประเมิน 

 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้ 

ผลการประเมิน                                                                               ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมายมาก            ๕  

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีกวาเปาหมาย      ๔  

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย ๓  

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมาย ๒  

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวาเปาหมายมาก       ๑ 

  

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน ๔ แบบ ดังนี้ 

๑. การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestones) 

๒. การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) 

๓.๑  ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต  ๑  ตัว 

๓.๒  ตัวชี้วัดเชิงผลผลิตมากกวา  ๑  ตัว 

๓. การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Outcome) 

๔. การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

๔.๑  ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวาง Milestone + Output 

๔.๒  ตัวชี้วัดแบบผสมผสานระหวาง Milestone + Outcome 

            ๔.๓  การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัดเชิงผลผลิต / 

       เชิงผลลัพธ (Milestone + Output + Outcome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 หนา ๑๖ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวอยางการประเมินผลตัวช้ีวัดแบบตาง  ๆ

แบบท่ี ๑ : การประเมินผลตัวช้ีวัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

คําอธิบาย :  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไมสําเร็จ  (Pass/Fail) เปนการประเมินผลความสําเร็จจากผล

การดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

ตัวอยางตัวช้ีวัด :  ผลสําเร็จของการศึกษาพัฒนาการทองเท่ียวชายฝงทะเลภาคใต 

เกณฑการใหคะแนน

ระดบั

คะแนน 

 :  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระดับท่ี ๑ ไมสามารถจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเท่ียวชายฝงทะเลภาคใตไดหรือ

จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเท่ียวชายฝงทะเลภาคใตไดหลังวันท่ี ๓๐

กันยายน ๒๕๕๖ 

ระดับท่ี ๒ - 

ระดับท่ี ๓ - 

ระดับท่ี ๔ - 

ระดับท่ี ๕ จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเท่ียวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จภายใน

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

  

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

ระดับคะแนน 

สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเท่ียว

ชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

๕ 

  
สรุปผลการดําเนินงาน 

สวนราชการสามารถดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาการทองเท่ียวชายฝงทะเลภาคใตไดแลวเสร็จ      

ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖เม่ือพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนแลวสวนราชการจะไดเทากับ

ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ 

 

แบบท่ี ๒ : การประเมินผลตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestones) 

คําอธิบาย :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestone) เปนการประเมินผล

ความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามข้ันตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับ

แผนงานท่ีกําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด  

ตัวอยางตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี 
 



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

 หนา ๑๗ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

ระดบัคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระดับท่ี ๑ จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําป ๒๕๕๖ซ่ึงประกอบดวย

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของ 

ระดับท่ี ๒ จัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ 

ระดับท่ี ๓ ระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเพ่ือปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ 

ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ 

ระดับท่ี ๔ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป ๒๕๕๖ ไดรอยละ ๘๐ 

ระดับท่ี ๕ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับ  ป ๒๕๕๖ ไดรอยละ ๑๐๐ และมี

รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมท้ังปญหาอุปสรรคและ 

แนวทางการดําเนินงานในป ๒๕๕๖ 

  

ระดบัคะแนน 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง  

ข้ันตอนการดําเนินงาน คะแนนท่ีได  

ระดับท่ี ๑ จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําป ๒๕๕๖ ซ่ึง

ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรเอกชนท่ี

เก่ียวของ เม่ือวันท่ี ๑ธันวาคม ๒๕๕๕แลว 

๑.๐๐๐๐ 

ระดับท่ี ๒ จัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีไดแลวเสร็จ ๑.๐๐๐๐ 

ระดับท่ี ๓ มีการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย และ ไดดําเนินการ

ปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ ไปแลว 

๑.๐๐๐๐ 

ระดับท่ี ๔ ไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป ๒๕๕๖  ๐.๐๐๐๐ 

ระดับท่ี ๕ ไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับป ๒๕๕๖  ๐.๐๐๐๐ 

รวม ๓.๐๐๐๐ 

 สวนราชการสามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในข้ันตอนท่ี ๑ข้ันตอนท่ี ๒ และข้ันตอนท่ี ๓ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 สวนราชการไมสามารถดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติการฯ ในข้ันตอนที ๔ และ ๕ จึงถูกปรับลด

คะแนนความครบถวนในข้ันตอนท่ี ๔และ ๕ประเด็นละ ๑.๐๐๐๐คะแนน รวม ๒.๐๐๐๐ 

 

ดังนั้น  เม่ือพิจารณาตามเกณฑแลว สวนราชการสามารถดําเนินการไดคะแนน ๓ .๐๐๐๐ คะแนน  



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

 หนา ๑๘ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี ๓ : การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต  (Output) 

แบบท่ี ๓.๑ :   ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ๑ ตวั 

คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑ตัว เปนการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

จริงของตัวชี้วัดยอยกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดยอยแตละตัวท่ีกําหนดไว 

ตัวอยางตัวช้ีวัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาว (น้ําหนักรอยละ ๒) 

ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน 

น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขาว ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

   

 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาว เทากับ ๓.๕ 

 ผลตางของรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตฯ = รอยละ ๑ (๔-๓) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการ

ใหคะแนน ๑ ระดับ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ ๓  เทากับ  ระดับ ๓ 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ ๔เทากับ  ระดับ ๔ 

จากผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ ๓ .๕ มากกวา รอยละท่ี

เพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาวรอยละ ๓ท่ีเกณฑการใหคะแนนระดับ ๓เทากับรอยละ ๐ .๕ดังนั้น ผลคะแนน

จริงท่ีไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ ๓กับ ๔ดังนั้น ผลคะแนนสามารถคํานวณโดยวิธีการเทียบ

บัญญัติไตรยางศ ดังนี้ 

 ผลตางของรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาว = ๐.๕ (๓.๕-๓) เทียบเทากับผลตาง

ของเกณฑการใหคะแนน  (๐.๕ x ๑) / ๑ = ๐.๕ 

 ผลคะแนนท่ีไดของรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาว เทากับ ๓ + ๐.๕ = ๓.๕ 



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

 หนา ๑๙ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

แบบท่ี ๓ : การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output)  (ตอ) 

แบบท่ี ๓.๒  : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว 

คําอธิบาย :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว เปนการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงของตัวชี้วัดยอยกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดยอยแตละตัวท่ีกําหนดไว 

ตัวอยางตัวช้ีวัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (น้ําหนักรอยละ ๕ ) 

ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน  

น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขาว ๑.๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

ขาวโพด ๑.๕ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ 

ออย ๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

รวม ๕  

   

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาว เทากับ ๓ 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาวโพด เทากับ ๗.๔ 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของออย  เทากับ ๑๒ 

   

ตัวช้ีวัดยอย 

สรุปผลการดําเนินงาน 

น้ําหนัก ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คะแนนถวง

น้ําหนัก 

ขาว ๑.๕ ๓ ๑.๐๐๐๐ ๐.๓๐๐๐ 

((๑ x ๑.๕) / ๕) 

ขาวโพด ๑.๕ ๗.๔ ๑.๗๐๐๐* ๐.๕๑๐๐ 

((๑.๗ x ๑.๕)/๕) 

ออย ๒ ๑๒ ๕.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ 

((๕ x ๒ )/๕) 

รวม ๕  ๒.๘๑๐๐ 
     

ดังนั้น  คาคะแนนท่ีไดของตัวชี้วัด รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญเทากับ 

๒.๘๑๐๐ 



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

 หนา ๒๐ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

แบบท่ี ๓ : การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต (Output) (ตอ) 

แบบท่ี ๓.๒  : ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว 

หมายเหตุ

 ผลตางของรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิต (๘ – ๖) = ๒ เทียบเทากับผลตางของเกณฑการให

คะแนน (๒-๑) = ๑ คะแนน 

 * คาคะแนนของขาวโพด  

เนื่องจากรอยละ ๗.๔ของรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาวโพด อยูระหวางเกณฑการให

คะแนนระดับ ๑ และ ๒ จึงมีวิธีการคํานวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางคดังนี้ 

 ผลตางของรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิต (๗.๔-๖) = ๑.๔ เทียบเทากับผลตางของเกณฑการให

คะแนน (๑.๔ x ๑ ) / ๒ = ๐.๗๐๐๐ คะแนน 

 ดังนั้น ผลคะแนนท่ีไดของตัวชี้วัดรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยของขาวโพด เทากับ                 

๑ + ๐.๗ = ๑.๗๐๐๐ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 หนา ๒๑ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

แบบท่ี ๔ : การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ (Outcome) 

คําอธิบาย :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับ 

                เกณฑการใหคะแนน 

ตัวอยางตัวช้ีวัด :  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  

ระดบั

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระดับท่ี ๑ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี

เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๖ ประเด็น 

ระดับท่ี ๒ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี

เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๗ ประเด็น 

ระดับท่ี ๓ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี

เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๘ ประเด็น 

ระดับท่ี ๔ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี

เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๙ ประเด็น 

ระดับท่ี ๕ จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยมี

เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและประเด็นยอยไมนอยกวา ๑๐ประเด็น 

  

 ผูประเมินจะพิจารณาคุณภาพของแผนปฏิบัติการฯ โดยวิเคราะหจากรายงานของสวนราชการ 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

 สวนราชการไดจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ท่ีมีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ประเด็นหลักและ ๗

ประเด็นยอย 

 

 ผูประเมินจะพิจารณาคุณภาพของแผนปฏิบัติการฯ โดยวิเคราะหจากรายงานของสวนราชการ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 จากการประเมินแผนปฏิบัติการฯ ท่ีมีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักและ ๗

ประเด็นยอยผลการประเมินอยูระดับคะแนน ๒.๐๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 หนา ๒๒ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

แบบท่ี ๕ : การประเมินผลตัวช้ีวัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 

คําอธิบาย : การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสานเปนการประเมินผลจาก  

๑. ความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามข้ันตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานท่ีกําหนด แลว

พิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดและ 

๒. ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไว 

           ซึ่งการประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) นี้ สามารถกําหนดรูปแบบการประเมินไดดังนี้  

๒.๑  ข้ันตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Milestone + Output) 

๒.๒  ข้ันตอนการดําเนินงานและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Milestone + Outcome) 

๒.๓  ข้ันตอนการดําเนินงาน + ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ+ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

       (Milestone + Output + Outcome) 

ในท่ีนี้ ขอยกตัวอยางตัวชี้วัดแบบผสมผสาน ท่ีเปนข้ันตอนการดําเนินงาน + ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ+ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Milestone + Output + Outcome) 
 

ตัวอยางตัวช้ีวัด :ระดับความสําเร็จของการลดตนทุนดานโลจิสติกสแกผูสงออก 

ระดบั

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระดับ ๑ ทบทวนการดําเนินงานป ๒๕๕๕ และจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาการใหบริการ  

โลจิสติกสแกผูสงออกกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและคัดเลือก ผูสงออกเขารวม

โครงการ 

ระดับ ๒ ดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาการใหบริการโลจิสติกสแกผูสงออกไดแลว

เสร็จรอยละ ๑๐๐ 

ระดับ ๓ มีการประเมินผลและติดตามธุรกิจท่ีเขารวมโครงการท้ังหมดและนําขอเสนอแนะไป

ปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการตางๆ 

ระดับ ๔ จํานวนธุรกิจท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๕๐ ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง

กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

ระดับ ๕ จํานวนธุรกิจท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๖๐ ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง

กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

   
 

 



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

 หนา ๒๓ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

แบบท่ี ๕ : การประเมินผลตัวช้ีวัดแบบผสมผสาน (Hybrid)(ตอ) 

ระดบั 

คะแนน 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

การดําเนินงาน คาคะแนน 

 

ระดับ ๑ สวนราชการไดทบทวนผลการดําเนินงานป ๒๕๕๕ และจัดทําแผนสงเสริม

และพัฒนาการใหบริการโลจิสติกสแกผูสงออก ท้ังนี้ มีการกําหนดหลักเกณฑ 

คุณสมบัติและคัดเลือก ผูสงออกเพ่ือเขารวมโครงการ 

๑.๐๐๐๐ 

ระดับ ๒ สวนราชการดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาการใหบริการ 

โลจิสติกสแกผูสงออกไดแลวเสร็จรอยละ ๑๐๐ 

๑.๐๐๐๐ 

ระดับ ๓ สวนราชการไดประเมินผลและติดตามธุรกิจท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด และได

ใหขอเสนอแนะไปปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการตางๆ แกผูสงออก 

๑.๐๐๐๐ 

ระดับ ๔ สวนราชการไดดําเนินการติดตามจํานวนธุรกิจท่ีเขารวมโครงการพบวา มี

เพียงธุรกิจจํานวนรอยละ ๔๕เทานั้นท่ีนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง

กระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

๐.๙๐๐๐ 

ระดับ ๕ จํานวนธุรกิจท่ีเขารวมโครงการเพียงรอยละ ๔๕ ไดนําขอเสนอแนะไป

ปรับปรุงกระบวนการหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

๐.๐๐๐ 

คาคะแนนท่ีไดของตัวช้ีวัดนี้ ๓.๙๐๐๐ 

  
 

 สวนราชการสามารถดําเนินการในข้ันตอนท่ี ๑ (Milestone)  ข้ันตอนท่ี ๒ และข้ันตอนท่ี ๓ (Output)  

ไดแลวเสร็จ  

สรุปผลการดําเนินงาน 

 ระดับคะแนนท่ี ๔ (Outcome) สวนราชการสามารถดําเนินการไดเพียงบางสวนทําใหถูกหักคะแนน 

ในประเด็นท่ี ๔ เทากับ ๐.๑๐๐๐ 

 คาคะแนนท่ีไดของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการลดตนทุนดานโลจิสติกสแกผูสงออก                    

เทากับ ๓.๙๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 



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

 หนา ๒๔ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๑. ใหหนวยจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการไปยังหนวยตนสังกัดและหนวยงานรับผิดชอบหลักตามลําดับดังนี้ 

 

หนวยรายงาน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดอืน รอบ ๑๒ เดอืน 

กก.สง บก. ภายใน ๒ เม.ย.๕๘ ภายใน ๘ ก.ค.๕๘ ภายใน ๑ ต.ค.๕๘ 

บก. สงผูรับผิดชอบหลักระดับ บช.  ภายใน ๙ เม.ย.๕๘ ภายใน ๑๕ ก.ค.๕๘ ภายใน ๗ ต.ค.๕๘ 

ผูรับผิดชอบหลักระดับ บช. สง ตร.  ภายใน ๑๖ เม.ย.๕๘ ภายใน ๒๒ ก.ค.๕๘ ภายใน ๑๔ ต.ค.๕๘ 
 

หมายเหตุ 

๑.  การจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการหากหนวยงานใดจัดสงลาชากวาวันท่ีกําหนดใหหักลดคะแนน       

วันละ ๐.๐๕๐๐ คะแนน 

๒. การรายงานรอบ ๖ เดือนไมตองรายงาน 

 

๒. ใหหนวยติดตามประเมินความกาวหนาการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามลําดับดังนี้  
 

หนวยตรวจ รอบ ๖ เดอืน รอบ ๑๒ เดอืน 

ตร.ตรวจติดตาม บช.และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ชวงเดือน เม.ย. – พ.ค. ๕๘ ชวงเดือน  ส.ค.– ก.ย. ๕๘ 

บช.ตรวจติดตาม บก./ภ.จว. ภายใน  พ.ค. ๕๘ ภายใน  ก.ย. ๕๘ 

บก./ภ.จว.ตรวจติดตาม กก./สถานตีํารวจ ภายใน มิ.ย. ๕๘ ภายใน ๓๑ ส.ค.๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 หนา ๒๕ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

บทท่ี ๔ 

วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

 

๔.๑ กรอบการประเมินผลน้ําหนักและประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประเด็นการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล น้ําหนัก 

(%) 

มิติภายนอก  ๕๐ 

ดานประสิทธิผล  ๑. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๕๐ 

     ๑.๑ จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

ของอัตราท่ี ตร.อนุมัติให บช.ศ.เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ 

๑๒.๕ 

     ๑.๒ จํานวนขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและ

บุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๑๒.๕ 

     ๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ๑๒.๕ 

     ๑.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับ

สถาบันการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ 

๑๒.๕ 

มิติภายใน  ๕๐ 

ดานประเมิน 

ประสิทธิภาพ (๓๐%) 

๓. การเบิกจายเงินงบประมาณ   

    ๓.๑ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ๑๐ 

    ๓.๒  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ๑๐ 

๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สวนราชการ 

๑๐ 

ดานการพัฒนาองคกร

(๒๐%) 

๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย สารสนเทศ 

และวฒันธรรมองคการ) 

 

    ๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน ๒ 

    ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ๘ 

๗. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน 

    ภาครัฐ  

๑๐ 

    ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ๘ 

๗. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน 

    ภาครัฐ (จต.) 

๑๐ 

รวม  ๑๐๐ 
 



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

 หนา ๒๖ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

  

สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการซ่ึงมีน้ําหนักรวมรอยละ ๑๐๐ โดยมี

รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

๑. มิติภายนอก  น้ําหนักรอยละ ๕๐  แบงเปน 

- การประเมินดานประสิทธิผล (ผลลัพธและผลผลิต) กําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ ๕๐ 

๒. มิติภายใน  น้ําหนักรอยละ ๕๐  แบงเปน 

- การประเมินดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการกําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ ๓๐ 

- ดานการพัฒนาองคการกําหนดใหตัวชี้วัดมีน้ําหนักรวมรอยละ ๒๐ 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑.) ในสวนของการกําหนดกรอบประเมินผล น้ําหนักและตัวชี้วัดแตละมิติของหนวยงานในสังกัด 

กองบัญชาการศึกษา โดย กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนผูกําหนดกรอบประเมินผล น้ําหนัก  

และตัวชี้วัด 

 ๒.) ประเด็นประเมินผล หนวยงานรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดของ บช. และหนวยงานปฏิบัติตามตัวชี้วัด 

กองบัญชาการศึกษา โดย กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนผูกําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ รายละเอียดตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 



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

 หนา ๒๗ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ : จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของอัตราท่ี ตร. อนุมัติ 

                    ให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ  

หนวยวัด : รอยละ          

น้ําหนัก :  รอยละ ๑๒.๕ 

 ๑.คําอธิบาย  :  

  จํานวนผูผานการคัดเลือก ดวยวิธีการสอบ ไดไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของอัตราท่ี ตร. อนุมัติ ให บช.ศ.          

เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ นั้น  หมายถึง การรวบรวมขอมูลผูผานการคัดเลือก ดวยวิธีการสอบตามที่                  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดอนุมัติจัดสรรอัตราให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ ดวย ความถูกตอง โปรงใส           

และยุติธรรม โดยนํามากําหนดตัวชี้วัดภายนอกดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ดังนี้ 

  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ        

ช้ันประทวน หรือช้ันพลตํารวจ (นสต.) ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘    

         - การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้น

ประทวน                    เง่ือนไข : 

                  การรับสมัครและคัดเลือกบุคลภายนอก ตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งไดกําหนด                  

การสอบแขงขันไวชัดเจนวา จะตองใหมีการสอบขอเขียนตามวิชาท่ีกําหนดแบงเปน ๒ ภาค โดยกําหนดเกณฑตัดสิน

ใหผูท่ีจะเปนผูสอบผานขอเขียนจะตองสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ซ่ึงในการสอบขอเขียนบางป

ท่ีเปดรับสมัคร อาจสอบไดคะแนนไมผานตามเกณฑตัดสินท่ีกําหนดทําใหมีผูสอบผานขอเขียนอาจไมครบตามจํานวน 

ท่ีประกาศรับสมัคร ประกอบกับมีเง่ือนไขท่ีสําคัญ คือ กรณีท่ี ตร. ไดรับการจัดสรรอัตราเงินเดือนคืนจากอัตราเกษียณ 

ประจําปในแตละปจากหนวยท่ีเก่ียวของ  ซ่ึง ตร.จะตองพิจารณาความสําคัญและจําเปนในการเปดรับสมัครตําแหนง 

ผบ.หมู ในแตละป และหากไมมีอัตรารองรับจะไมมีการอนุมัติใหเปดรับสมัครและคัดเลือกในปนั้น 

 - 

                  การรับสมัครและคัดเลือก ดวยวิธี การสอบขอเขียน โดย ตร.หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนผูกําหนด

วิธีการสอบ  ซ่ึงกําหนดเกณฑตัดสินโดยจะเรียงคะแนนสอบขอเขียน (๑๕๐ คะแนน) จากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามลําดับ กรณีคะแนนเทากันจะเรียงลําดับคะแนนสอบไดตามรายวิชาท่ีสําคัญ เรียงลงมาทําใหไดจํานวน                     

ผูสอบผานขอเขียนครบตามจํานวนท่ีประกาศรับสมัคร ประกอบกับมีเง่ือนไขท่ีสําคัญ คือ กรณีท่ี ตร. ไดรับการจัดสรร

อัตราเงินเดือนคืนจากอัตราเกษียณประจําปในแตละปจากหนวยท่ีเก่ียวของ  ซ่ึง ตร.จะตองพิจารณาความสําคัญและ

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ ( 

       เง่ือนไข : 

ตัวชี้วัดมิติภายนอก 



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

 หนา ๒๘ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

จําเปนในการเปดรับสมัครตําแหนง ผบ.หมู ในแตละป และหากไมมีอัตราเงินเดือนรองรับจะไมมีการอนุมัติให              

เปดรับสมัครและคัดเลือกในปนั้น 

 ท้ังนี้ ตัวแปรท่ีสําคัญ คือ หาก ตร. อนุมัติหลักการในการจัดสรรอัตราเงินเดือนให บช.ศ.                   

เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการเปดรับสมัครสอบใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อาจจะทําใหกระบวนการสอบเสร็จไมทัน

ภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากการดําเนินการสอบแตละครั้ง มีข้ันตอนการปฏิบัติหลายข้ันตอน ซ่ึงใน

แตละข้ันตอนตองใชระยะเวลาตามกําหนด จึงทําใหการดําเนินการสอบตองใชระยะเวลานาน และ กรณีท่ี บช.ศ.  

ไมสามารถดําเนินการสอบไดเนื่องจาก ตร.  ไมอนุมัติอัตราให บช.ศ.  เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการใหนําคาน้ําหนัก

ของตัวชี้วัดนั้นนําไปเฉลี่ยใหตัวชี้วัดอ่ืนของ บช.ศ. ท่ีสามารถดําเนินการได 

สูตรคํานวณ  :   

 

 

 

 

๒. เกณฑการใหคะแนน  

     ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน+/-๕ หนวยตอ ๑ คะแนน เปนเกณฑท่ีใชกําหนดกับการดําเนินการ

คัดเลือกดวยวิธีการสอบโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

รอยละจํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบได 

ตามอัตราท่ี ตร. อนุมัติให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ  
ระดบัคะแนน 

รอยละ ๗๐ เทากับ ๑ คะแนน 

รอยละ ๗๕ เทากับ ๒ คะแนน 

รอยละ ๘๐ เทากับ ๓ คะแนน 

รอยละ ๘๕ เทากับ ๔ คะแนน 

รอยละ ๙๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐาน  :  
 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

รอยละจํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดตามอัตราท่ี ตร. อนุมัติให           

บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ           

ของ บช.ศ. 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

  

 

จํานวนผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบตามอัตราท่ี ตร. อนุมัติให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ  x  ๑๐๐ 

   จํานวนอัตราท่ี ตร.อนุมัติให บช.ศ. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ 



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

 หนา ๒๙ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 ๓. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

     กองการสอบจัดเก็บขอมูลผูผานการคัดเลือกดวยวิธีการสอบไดตามอัตราท่ี ตร. อนุมัติ ให บช.ศ.เปนหนวย
รับผิดชอบดําเนินการ  ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกองบญัชาการศึกษา   และ
รายงานผลการปฏิบัติให กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) รวบรวมสรุปผลเสนอสํานักงานยุทธศาสตร

ตํารวจเพ่ือทราบตามหวงเวลาท่ีสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจกําหนด 
      ๔ . การรายงานผลการดําเนินการ :  
     กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสรุปประเมินผล และ

รายงานผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจทราบ 
 ๕. หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองการสอบ 
 ๖. หนวยปฏิบัติ : ฝายจัดการสอบ กองการสอบ 

 ๗. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : พลตํารวจตรี ศุภรักษ  ไชยลังการณ     โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๓๕๘๙ 

 ๘. ผูจัดเก็บขอมูล :  

         ๘.๑. พันตํารวจเอก พงษอิศรา  ตันติวัฒนา โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๐๙๗๙ ตอ ๑๐๙  

     ๘.๒ พันตํารวจโทหญิง ภัทราวดี  สุขเจริญ โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๐๙๗๙ ตอ ๑๐๗ , ๐๘ ๔๐๙๐ ๒๑๘๙ 

    ๘.๓ พันตํารวจโท  อาวัศ   รักยงค  โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๓๖๖๑ , ๐๘ ๕๕๕๓ ๓๔๕๗ 

     ๘.๔ รอยตํารวจโทหญิง สีษุณา  รอดสุโข โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๐๙๗๙ ตอ ๑๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 หนา ๓๐ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒   : จํานวนขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวา  

                          รอยละ ๘๐  

หนวยวัด : รอยละ        

น้ําหนัก   : รอยละ ๑๒.๕ 

 ๑. คําอธิบาย :  

     สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีภารกิจสําคัญใน

การสรางและพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

แสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน รวมท้ังหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมายกําหนด 

      ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนาเตรียม

ความพรอมและปรับปรุงพัฒนาคูมือการฝกอบรมขาราชการตํารวจ ชั้นประทวนเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ  

ชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๘   โดย สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ (ฝายพัฒนาหลักสูตร ๑) เพ่ือให การศึกษา

อบรมเพ่ือพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีกริยามารยาทและการใชคําพูดตอประชาชน

ผูรับบริการเปนอยางดี โดยคํานึงถึงความเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน 

สูตรคํานวณ : 

 

 

 

 

๒. เกณฑการใหคะแนน  

     ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน+/-๕ หนวยตอ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

รอยละจํานวนขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ระดับคะแนน 

ขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ  ๖๐ ๑  

ขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ  ๖๕ ๒  

ขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ  ๗๐ ๓  

ขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ  ๗๕ ๔  

ขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพไมนอยกวารอยละ  ๘๐ ๕  

 

ขอมูลพ้ืนฐาน  :  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

จํานวนขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
- - - 

  

                     จํานวนขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพ X ๑๐๐ 

                จํานวนขาราชการตํารวจท่ีเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและบุคลิกภาพท้ังหมด 



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

 หนา ๓๑ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

         ๓. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

    สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ จัดเก็บขอมูลผูผานการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ การจัดทําโครงการ
ประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมและปรับปรุงพัฒนาคูมือการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพ่ือแตงตั้งเปน

ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๘  และรายงานผลการปฏิบัติให กองบังคับการอํานวยการ  
(ฝายอํานวยการ ๒) รวบรวมสรุปผลเสนอสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจเพ่ือทราบตามหวงเวลาท่ีสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
กําหนด 

      ๔ . การรายงานผลการดําเนินการ :  
     กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสรุปประเมินผล และ
รายงานผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจทราบ 

 ๕. หนวยงานรับผิดชอบหลัก  : สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ  

 ๖. หนวยปฏิบัติ : ฝายพัฒนาหลักสูตร ๑ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

๗. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พันตํารวจเอก โอภาส   เท่ียงคืน  โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๓๐๕๘  

 ๘ . ผูจัดเก็บขอมูล :  

              ๘.๑ พันตํารวจเอกหญิง พิชชากร  ชุนรักษ  โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕  

     ๘.๒ พันตํารวจโท สุพจน  รักษสุจริต    โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕  

              ๘.๔ พันตํารวจโทหญิง พิชญาณิศา วุฒิศิริ  โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 หนา ๓๒ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ : ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

หนวยวัด : รอยละ        

น้ําหนัก :  รอยละ ๑๒.๕ 

 ๑. คําอธิบาย :  

      สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกองบัญชาการศึกษามีภารกิจสําคัญในการ

สรางและพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แสวงหา

ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน รวมท้ังหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมายกําหนด 

      ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ ไดจัดทําโครงการศึกษาพัฒนา         

และปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรของกองบัญชาการศึกษา ประจําป ๒๕๕๘   

โดย สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ (ฝายพัฒนาหลักสูตร ๑)  เพ่ือเปนการฝกอบรมพัฒนาขาราชการตํารวจ  

ชั้นสัญญาบัตร ใหมีความรู ความเขาใจ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจใหกับขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

สูตรคํานวณ : 

      หลักเกณฑในการวิเคราะหและแปรผล ดังนี้ 

      ๑) การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบ  

แบงออกเปน ๕ ระดับความพึงพอใจ โดยกําหนดชวงคะแนนเปนดังนี้ 

  คะแนน   ชวงคะแนน  

(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที่ ๑ + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที่ ๒ +.....+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที่  N) 

จํานวนขอยอยทั้งหมด 

 

       

 

 

ระดับความคิดเห็น 

  ๕   ๔.๔๑ – ๕.๐๐  มากท่ีสุด  

  ๔   ๔.๐๑ – ๔.๕๐  มาก  

  ๓   ๓.๐๑ – ๓.๕๐  ปานกลาง  

  ๒   ๒.๐๑ – ๒.๕๐  นอย  

  ๑   ๑.๐๑ – ๑.๕๐  นอยท่ีสุด  

        

       ๒) การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น โดยนําคะแนนเฉลี่ยแตละขอยอยมารวมกันหารดวย

จํานวนขอยอย จะไดคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น ดังนี้ 

  

คะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น = 



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

 หนา ๓๓ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

                      ๓) การวิเคราะหคะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม” หลังจากไดคาคะแนนเฉลี่ย         

ในแตละประเด็นแลว นําคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น มาหาคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของผูเขารับ

การการฝกอบรมท้ังหมดตามสูตร 

 

คะแนนเฉล่ียในภาพรวมความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมท้ังหมด = 

 
                     (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมในประเด็นที่ ๑ + ประเด็นที่ ๒ + ประเด็นที่ ๓ + ประเด็นที่ ๔ + ประเด็นที่ ๕+.......+ ประเด็นที่ N) 

                                                      N ประเด็น 

 

      ๔) การแปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแลวจะแปรคา

คะแนนเปนรอยละ ตามสูตรคํานวณ ดังนี้ 

 

 

 

            

๒. เกณฑการใหคะแนน  

     ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน+/-๕ หนวยตอ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร 

ใหมีความรูความเขาใจ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ระดับคะแนน 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๖๐ ๑  

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๖๕ ๒  

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๗๐ ๓  

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๗๕ ๔  

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ๕  

ขอมูลพ้ืนฐาน  :  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ - - - 

         ๓. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

    สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ  จัดเก็บขอมูลการจัดทําโครงการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การฝกอบรม ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรของกองบัญชาการศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ เพ่ือเปนการฝกอบรมพัฒนา

ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหมีความรู ความเขาใจ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติให  
กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) รวบรวมสรุปผลเสนอสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจเพ่ือทราบตามหวงเวลา 
ท่ีสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจกําหนด 
 

รอยละของความพึงพอใจ  = คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม x ๑๐๐ 

                                                                      ๕ 



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

 หนา ๓๔ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

๔. การรายงานผลการดําเนินการ :  

     กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสรุปประเมินผล และ
รายงานผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจทราบ 

 ๕ . หนวยรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 ๖. หนวยปฏิบัติ : ฝายพัฒนาหลักสูตร ๑ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

๗. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   พันตํารวจเอก โอภาส   เท่ียงคืน  โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๓๐๕๘ 

 ๘ . ผูจัดเก็บขอมูล :  

              ๘.๑ พันตํารวจเอกหญิง พิชชากร  ชุนรักษ  โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕  

     ๘.๒ พันตํารวจโท สุพจน  รักษสุจริต    โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕  

              ๘.๔ พันตํารวจโทหญิง พิชญาณิศา วุฒิศิริ  โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๔๙๙๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 หนา ๓๕ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ๑.๔ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับสถาบันการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ  

หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 

น้ําหนัก   : รอยละ ๑๒.๕ 

 ๑. คําอธิบาย :  

     ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ หมายถึง การดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดลงนามความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสองหนวยงานในดานการศึกษา การสรางความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาตางๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยศรีปุทม, มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ , 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

๒. เกณฑการใหคะแนน  

 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  ๕ ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดบัคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันตอนท่ี ๓ ข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตอนท่ี ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

  
ระดบั

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  จัดเตรียมขอมูล แนวทางการ

ปฏิบัติเพ่ือดําเนินการตาม

บันทึกขอตกลงทางวิชาการ

กับสถาบันตางๆ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

๑. จัดทําแนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมขอมูลของบันทึกขอตกลงทาง

วิชาการ 

    - ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีจะมาทําบันทึกขอตกลงฯ 

    - แตงตั้งคณะท่ีปรึกษาและคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการตาม

บันทึกขอตกลงฯระหวางกองบัญชาการศึกษากับสถาบันการศึกษา 

    - จัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงทางวิชาการ 

    - จัดทํากําหนดการพิธีลงนามบันทึกขอตกลงฯ  

    - ดําเนินการทําบันทึกขอตกลงฯ 

    - รายงานผลการดําเนินการทําบันทึกขอตกลงฯ 

    - แจงเวียนประชาสัมพันธหนวยท่ีเก่ียวของ 



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

 หนา ๓๖ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ระดบั

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๒  ดําเนินการตามบันทึก

ขอตกลงทางวิชาการบรรลุผล

สําเร็จได 

จํานวน ๓ ขอ  ตอ ๓  สถาบัน  

๑. มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ  

    - จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรในสังกัด 

กองบญัชาการศึกษา 

๒. มหาวิทยาอัสสัมชัญ 

    - เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

๓. มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

    - เทียบโอนหนวยกิต หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
๓  ดําเนินการตามบันทึก

ขอตกลงทางวิชาการบรรลุผล

สําเร็จได 

จํานวน ๔ ขอ  ตอ ๔  สถาบัน 

 

๑. มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ  

    - จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรในสังกัด 

กองบญัชาการศึกษา 

๒. มหาวิทยาอัสสัมชัญ 

    - เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

๓. มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

    - เทียบโอนหนวยกิต หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

๔. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   - จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนา 

ตํารวจสูประชาคมอาเซียนและการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

 

๔  ดําเนินการตามบันทึก

ขอตกลงทางวิชาการบรรลุผล

สําเร็จได 

จํานวน ๕ ขอ ตอ ๕ สถาบัน 

  

๑. มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ  

    - จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรในสังกัด 

กองบญัชาการศึกษา 

๒. มหาวิทยาอัสสัมชัญ 

    - เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

๓. มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

    - เทียบโอนหนวยกิต หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

๔. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   - จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนา 

ตํารวจสูประชาคมอาเซียนและการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

๕. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   - พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไวในทุกหลักสูตรของกองบัญชาการศึกษา  

 



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

 หนา ๓๗ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ระดบั

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๕  ดําเนินการตามบันทึก

ขอตกลงทางวิชาการบรรลุผล

สําเร็จได 

จํานวน ๖ ขอ  ตอ ๖ สถาบัน 

๑. มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ  

    - จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรในสังกัด 

กองบญัชาการศึกษา 

๒. มหาวิทยาอัสสัมชัญ 

    - เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

๓. มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

    - เทียบโอนหนวยกิต หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

๔. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    - จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนา 

ตํารวจสูประชาคมอาเซียนและการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

๕. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

    - พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไวในทุกหลักสูตรของกองบัญชาการศึกษา  

๖.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

     - โครงการอบรมการพัฒนาวิทยากรเพ่ือจัดทํากรณีศึกษา 

หมายเหต ุ :  ดําเนินการตามบันทึกขอตกลงทางวิชาการบรรลุผลสําเร็จได จํานวน ๖ สถาบัน สถาบันละ ๑ ขอ 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงกับสถาบันการศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จ  

- - ๕ 

๓. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

     สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ จัดเก็บขอมูลการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางกองบัญชาการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม,  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ, 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
และรายงานผลการปฏิบัติให กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) รวบรวมสรุปผลเสนอสํานักงานยุทธศาสตร
ตํารวจเพ่ือทราบตามหวงเวลาท่ีสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจกําหนด 

 

 

 



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

 หนา ๓๘ 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

๔. การรายงานผลการดําเนินการ :  

     กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสรุปประเมินผล และ
รายงานผลใหสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจทราบ 
 ๕. หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

๖. หนวยปฏิบัติ : ฝายวิชาการประกันคุณภาพ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

๗. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : พันตํารวจเอก วีระศิษฐ  ลิ้มสมบูรณ    โทรศัพท ๐ ๒๕๑๒ ๒๓๔๑ 

 ๘. ผูจัดเก็บขอมูล :  

 ๘ .๑. พันตํารวจเอกหญิง วรภัทรา  บูรณะกิจเจริญ     โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๕๕๘๗ 

 ๘.๒ พันตํารวจโทหญิง กาญจนา    ปตตพงศ           โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๕๕๘๗ 

 ๘.๓ พันตํารวจตรี ธงชัย              ประชุมจิตร      โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๕๕๘๗ 

    ๘.๔ รอยตํารวจโทหญิง อุษา        ศรีบุญเรือง         โทรศัพท ๐ ๒๕๑๓ ๕๕๘๗ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๓๙ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การเบิกจายเงินงบประมาณ 

น้ําหนัก : รอยละ ๒๐ 

 

กรณีท่ี ๑

ตัวชี้วัด 

  สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล ๒ ตัวช้ีวัด 

 

น้ําหนัก 

๓.๑ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ๑๐ 

๓.๒ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ๑๐ 

 

 

ตารางแสดงสัดสวนน้ําหนัก (รอยละ ๒๐) 

 

กรณีท่ี 

งบประมาณประจาํป น้ําหนัก 

รายจายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีท่ี ๑ ๑๐ ๑๐ ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติภายใน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๔๐ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ :  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

น้ําหนัก : รอยละ ๑๐ 

คําอธิบาย : 

- การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถใน

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติม

ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

- การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวน

ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน

เปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

 

 

ตารางสูตรการคํานวณ :  

 
 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการเบิกจาย  x ๑๐๐  . 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๓  ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๔๑ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

เง่ือนไข : 

๑. กําหนดระดับคะแนน ๕ เทากับ รอยละ ๘ ๗ ซ่ึงเปนคาเปาหมาย รอยละเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณรายจายลงทุน

ท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ  กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช

วงเงินงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘  เปนฐานในการคํานวณ 

 

แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบการบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  : กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) กองบญัชาการศึกษา 

หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พลตํารวจตรี กัมพล   ศรีเจริญ          โทรศัพท  ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒ 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

๑.  พันตํารวจเอกหญิง สุภาวดี  เอ่ียมเจริญ  โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

๒.  พันตํารวจโทหญิง รัตนา  หนูนอย   โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

๓.  รอยตํารวจเอกหญิง นุจนาฎ  เชี่ยวชาญ  โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

๔.  รอยตํารวจโทหญิง ภัทรนันทน  หมวดเพชร โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๔๒ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ :  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

น้ําหนัก : รอยละ ๑๐ 

คําอธิบาย 

  - การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราช การ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัด

ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวาง

ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS)  

  - การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

 

สูตรการคํานวณ :  

 
 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการเบิกจาย 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ x ๑๐๐ 

 

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๒ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 

๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๔๓ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

เง่ือนไข : 

 ๑. กําหนดระดับคะแนน ๕ เทากับรอยละ ๙๖  ซ่ึงเปนคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวาง

ปงบประมาณกรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใชวงเงินงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณ

จัดสรร  ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เปนฐานในการคํานวณ 

 

แหลงขอมูลอางอิง:  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบการบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  : กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) กองบญัชาการศึกษา 

หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พลตํารวจตรี กัมพล   ศรีเจริญ          โทรศัพท  ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒ 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

๑.  พันตํารวจเอกหญิง สุภาวดี  เอ่ียมเจริญ  โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

๒.  พันตํารวจโทหญิง รัตนา  หนูนอย   โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

๓.  รอยตํารวจเอกหญิง นุจนาฎ  เชี่ยวชาญ  โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

๔.  รอยตํารวจโทหญิง ภัทรนันทน  หมวดเพชร โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๔๔ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  

หนวยวัด     :  ลดปริมาณการใชลงรอยละ ๑๐ ของปริมาณการใชมาตรฐาน 

น้ําหนัก : รอยละ ๑๐ 

คําอธิบาย :  

  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานจะพิจารณาจาก 

ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขอมูลปริมาณการใช 

พลงังานไฟฟ า (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง ) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมี ผลการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ ๑๐จากคามาตรฐาน โดยใชขอมูลตามท่ีรายงาน

และจัดเก็บในฐานขอมูลwww.e-report.energy.go.thของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

 

เหตุผล: 
  พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมแตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหต  องพ่ึงพา

พลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา ๕ แสนลานบาท แนวทางสําคัญท่ีจะชวยลดอัตรา     

การเพ่ิมความตองการใชพลังงานของประเทศ คือ การสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด

ในทุกภาคสวน  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติใหหนวยงานราชการดําเนิน

มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% เพ่ือเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน การชวยลด

รายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนดิค อื  

๑. ดานไฟฟ า  
๒. ดานน้ํามันเช ื้ อเพลิง 

สูตรการคํานวณค า ด ัชนีการใชพลังงาน: 

๑. ดานไฟฟา 

 

ดัชนีช ี้ ว ดัประสิทธิภาพการใชไฟฟ า          =(๙๐%ของปริมาณการใชไฟฟ ามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟ าจริง  

(Energy Utilization Index, EUI)                                       ปริมาณการใชไฟฟาจริง 
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 หนา ๔๕ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

กําหนดให 

- ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
(kWh; กิโลว ัตต -ช ั่ วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๙๐%ของปรมิาณการใชไฟฟา 

 

 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช

ไฟฟาท่ีควรจะเป ็นของส วนราชการนั้นตั้งแต วันท่ี๑ต ุลาคม๒๕๕๗ถ ึง

๓๐ กันยายน๒๕๕๘ รวม๑๒ เดือน ท่ีจ ัดทําข้ึนจากการนําป ัจจ ัยต างๆ 
ท่ีมีผลต อการใชไฟฟาข องส วนราชการนั้น เชนพ้ืนท่ี ใชสอยจํานวน

บุคลากรเวลาท่ีใช ในการปฏ ิบัติงานเปนต นของแต ละเด ือนแลวนําไป 

รายงานผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ ๑๒ เดือน 

ต ัวเลขประมาณการใชไฟฟา ท่ีควรจะเป ็น (SEU) ของส วนราชการ 

มาตรฐาน(kWh;กิโลว ัตต -ช ั่ วโมง) นั้นและม ีก ารใช ไฟฟา ลดล งอย าง น อยร อยละ๑๐ ตาม มติ 

ค ณะ รั ฐ มนตรีเม่ือ ว  ันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
 

- ปริมาณการใชไฟฟาจริง Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหนวยไฟฟาท่ีใชไปจริง 

          (kWh; กิโลว ัตต -ช ั่ วโมง) ในกิจการของสวนราชการ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง  

 ๓๐ ก ันยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๒ เด ือน  โดยใชข อม ูลจากใบแจ งหนี้

การใชไฟฟา ท่ีการไฟฟา เร ียกเก ็บแต ละเด ือน แล วนํา ไปรายงาน

ผ าน www.e-report.energy.go.th  ใหครบ

 

 ๑๒ เดือน 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๔๖ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

๒. ดานน้ํามันเช้ือเพลิง 
 

ดัชนีช ี้ ว ัดประสิทธิภาพการใช น้ํามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

 

กําหนดให 
- ปริมาณการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๙๐%ของปรมิาณการใช

น้ํามัน เช ื้ อเพลิง

มาตรฐาน(ลิตร) 
 

 
 

-ปริมาณการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงจริง 
(ลิตร) 

 

 

=(๙๐%ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน) –  ปริมาณการใชน้ํามันจริง 

Standard Fuel Utilization; SFUหมายถ ึงต ัวเลขประมาณการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงท่ีควรจะเปนของสวนราชการนั้น ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๒ เด ือนท่ีจ ัดทําข้ึนจากการนําป ัจจ ัยต างๆ ท่ี

มีผลตอการใช น้ํามัน เช ื้ อเพลิงของสวนราชการนั้นเช น พ ื้ นท่ีรับผ ิดชอบ

(ตารางก ิโลเมตร)จํานวน บ ุคลากร เป ็นต นของแต ละเดือน แลวนําไป 

รายงานผาน 

ปริมาณการใชน้ํามันจริง 
 

 

 

www.e-report.energy.go.th ใหครบ ๑๒ เดือน 

 
 

ต ัวเลขประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ท่ีควรจะเป ็น (SFU) ของส ว น 

ราชการนั้นและม ีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงอย างน อยร อยละ๑๐

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือว ันท่ี๒๐มีนาคม๒๕๕๕   

 
 

Actual Fuel Utilization; AFUจํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ล ิตร)ท่ีใชไป

จริงในยานพาหนะของสวนราชการ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๒ เดือน ไดแก เบนซิน ดีเซล แกสโซฮอล

ไบโอดีเซลและ ก าซธรรมชาติ (NGV)โดยรวบรวมจํานวนห น ว ยของ 

เชื้อเพลิงท่ีใช ไปก ับยานพาหนะของส วนราชการท ุกค ันในแต ละเด ือน 

แลวนําไปรายงานผานwww.e-report.energy.go.thใหครบ๑๒เดือน 
 

กรณ ีท่ีส วนร าชการ ใชน้ํามัน เชื้อเพลิง ทาง เล ือกได แกแก สโ ซฮอล 

(ใน ๑ ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู ๙๐%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน ๑ ลิตร 

มีน้ํามันด ีเซลอยู๙๕%) และก าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีใชแทนเบนซ ิน 

หร ือด ีเซ ล๑๐๐% นั้น กา รคํานวณ ปร ิมาณกา รใช น้ํามัน เชื้อเพลิง

ระบบจ ะปร ะมวลผล เฉพาะจํานวนป ร ิมาณ น้ํามัน เบนซ ินน้ํามัน

ดีเซลเทานั้น ตามส ูตรการคํานวณดังตอไปนี้: 
 

AFU= ปร ิมาณน้ํามันเบนซ ิน+ปร ิมาณน้ํามันด ีเ ซล+(๐.๙๐x 

ปร ิมาณน้ํามันแก สโซฮอล)+(๐.๙๕xปร ิมาณน้ํามันไบโอ

ดีเซล) + (๐.๐๐ xปริมาณNGV) 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๔๗ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

เกณฑ การใหคะแนน : 

 คะแนนกา รประเม ินผลการปร ะหย ัดพล ังงานของส วนราชการค ิดจากคะแนนเฉลี่ยข อง

หน วยงานท้ังหมดท่ีเป ็นราชการบร ิหารส ว นกลางในส ังก ัดกรมท่ีจ ัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง และส ว นราชการท่ีตั้งข้ึน

เป ็นหนวยงานภายในกรมนั้นท่ี ไมปรากฏในกฎกระทรวงโดยกาํหนด เกณฑ ก ารให คะแนนของแต ละหน ว ยงานเป ็น

ระดับข ั้นของความสําเร็จ  (Milestone) แบงเกณฑ ก ารให คะแนนเป ็น๕ระด ับพิจารณาจากความก าวหน าของข้ันตอน

การดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับดังนี้ 

ระดบัคะแนน 

ระดบัคะแนน 
เกณฑการใหคะแนนประเมินผล 

ไฟฟา น้ํามัน 

 

๑ 

 

๐.๒๕๐๐ 

 

 

 

๐.๒๕๐๐ 

 

 

๐.๒๕๐๐ 

 

 

 

๐.๒๕๐๐ 

 

ข้ันตอนท่ี ๑ 

๑.๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ 

ประหยัดพลังงานของปงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) 

๑.๒ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ 

ประหยัดพลังงานของ   ปงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน  

(เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘) 

    - ตามรูปแบบท่ี สนพ.กําหนดเอกสารการประชุมของคณะทํางาน 

ลดการใชพลังงานและหลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหนา 

สวนราชการ 

 

๒ 

 

๐.๒๕๐๐ 

 

 

 

๐.๒๕๐๐ 

 

๐.๒๕๐๐ 

 

 

 

๐.๒๕๐๐ 

ข้ันตอนท่ี ๒ 

๒.๑ มีการรายงานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชพลงังาน 

(ไฟฟา/น้ํามัน)  มาตรฐาน และคาดัชนีการใช ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี สนพ. กําหนดไวแลวเสร็จ และครบถวน 

๑๒ เดือน นับตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 

๒.๒ม กี ารรายงา นข อ ม ูลปร ิมาณการใช พลังงานจริง ไฟฟ า  

(kWh;ก ิโลวัตต -ชั่วโมง)  น้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร) ประจำป ี 

งบประมาณ๒๕๕๘ครบถ วน๑๒เด ือนน ับตั้งแต เ ด ือน 

       ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 
 

๓ 

 

 

 

๐.๐๐๐๑ 

- 

๐.๕๐๐๐ 

 

๐.๐๐๐๑ 

- 

๐.๕๐๐๐ 

ข้ันตอนท่ี ๓ - ๕ 

ม ีผลการคำนวณ EUIด า นการใชไฟฟ า/น้ํามันเชื้อเพลิง ประจำป งี บประมาณ 

๒๕๕๘ตามส ูตรการคํานวณท่ีสนพ.กําหนดโดยอยูในช วง -๐.๒๐๐ ถึง-๐.๓๓๓ 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๔๘ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ระดบัคะแนน 

ระดบัคะแนน 
เกณฑการใหคะแนนประเมินผล 

ไฟฟา น้ํามัน 

 

๔ 

๐.๐๐๐๑ 

- 

๐.๕๐๐๐ 

๐.๐๐๐๑ 

- 

๐.๕๐๐๐ 

ม ีผลการคำนวณ EUIด า นการใช ไฟฟ า/น้ํามันเชื้อเพลิง ประจำป ี

งบประมาณ ๒๕๕๘ตามส ูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด 

โดยอยูในช วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 

 

๕ 

๐.๐๐๐๑ 

- 

๐.๕๐๐๐ 

๐.๐๐๐๑ 

- 

๐.๕๐๐๐ 

ม ีผลการคำนวณ EUIด า นการใช ไฟฟ า/น้ํามันเชื้อเพลิง ประจำป ี

งบประมาณ ๒๕๕๘ตามส ูตรการคํานวณท่ี สนพ.กําหนด 

โดยอยูในช วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ 

ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิง 

มากกวา ๐ สวนราชการจะไดคะแนนระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน 

เทากับ ๑.๕๐๐ คะแนน  
   หมายเหตุ: 

๑) สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มดานไฟฟา, ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 

(เทากับ ๐.๕๐๐๐) ในระด ับคะแนนท่ี ๒ จึงจะไดรับการประเมินผล 

ระดับคะแนนท่ี ๓, ๔ และ ๕ 

๒) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี๓,๔และ๕เม่ือทราบดัชนีชี้วัด 

ประสิทธิภาพ (EUI) แลว  จะนำไปเทียบบัญญัต ิไตรยางศเพ ื่ อประเมินคะแนน 

๓) กรณีที่ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (EUI) ดานการใชไฟฟ า /น้ํามันเชื้อเพลิง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามสูตรการคำนวณท่ี สนพ. กําหนด 

มีค าน อยกวา -๐.๓๓๓ สวนราชการจะได คะแนนระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕ 

รวมก ันเท าก ับ ๐.๐๐๐ คะแนน 
๔) การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในส งั ก ัดมารวมในการ 

ประเมินผล 

ก. ประเม นิ ผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามข้ันตอนเพ่ือหา 

คะแนนของแตละหนวยงาน  
ข. พ ิจารณาให คะแนนของสวนราชการ โดยคิดค าเฉลี่ยจากคะแนน 

ของหนวยงานในสงักัดท้ังหมด 

(=ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวน 

หน วยงานในสังกัดท้ังหมด) 
รวมคะแนน ๒.๕๐๐ ๒.๕๐๐  

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๔๙ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
๑) สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะใชข อ ม ูลท่ีส วนราชการสวนกลาง ได รายงานผลผ านระบบ                            

 www.e-report.energy.go.th  ของสํานักงานน โยบายและแผนพล ังงาน (สนพ.)เท า นั้น 

ในการประเม ินระด ับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังานของสวนราชการ 
๒) ส ว นราชการต องส งผลการดําเนินงานด านไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง ใ นระด บั คะแนนท่ี๑ ถ ึง ๕ 

ผ านชองทางเว็บไซตwww.e-report.energy.go.th ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจ ิกายน ๒๕๕๘ 

เวลา ๒๔.๐๐ น.  
๓) สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใชข อม ูลท่ีแต ละส วนราชการส งผลการดําเนินงา นด า นไฟฟา และ 

    น้ํามันเชื้อเพลิงในระด ับคะแนนท่ี๑ ถ ึง๕ ผ านชองทางเว็บไซตwww.e-report.energy.go.th 

     ณ ว ันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๒๔.๐๐ น. 
๔) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน : 

    การบันทึกขอมูลผาน www.e-report.energy.go.th ครบถวน ประกอบดวย 

    - ขอมูลหนวยงาน 

    - รายงานผลการติดตาม คณะทํางานลดใชพลังงาน 

    - ขอมูลการใชพลังงานของหนวยงาน 

    - ขอมูลดัชนีการใชพลังงาน (EUI)  

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๓) กองบัญชาการศึกษา  

หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พลตํารวจตรี กัมพล   ศรีเจริญ          โทรศัพท  ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  

๑.  พันตํารวจเอกหญิง พิมพร  ฉัตรมงคล โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๑๐๒๑  

๒.  พันตํารวจโท เติมพงษ   ปลั่งพงษพันธ โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๓๐๖๔  

๓.  พันตํารวจตรี กิตติเมศร  โชติปติเจริญรัฐ  โทรศัพท ๐๘ ๑๒๙๘ ๓๖๓๖  

๔.  รอยตํารวจโทหญิง ธนาภรณ  ศรีเดช  โทรศัพท ๐๘ ๑๙๐๗ ๗๗๕๒  
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๐ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖ :    การพัฒนาสมรรถนะองคการ  

น้ําหนัก :    รอยละ ๑๐ 

คําอธิบาย :  

• การพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการดําเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการภายในองคการที่

เปนกลไกท่ีทําใหองคการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบดวย ๓ ดานไดแก การกําหนดเปาหมาย (Goal) การออกแบบ

ระบบงาน  (Design) และการบริหารจัดการ  (Management) และวดัใน ๓  ระดับ ไดแก ระดับองคการ 

(Organization)ระดับหนวยงาน ( Department)และระดับบุคคล ( Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคขององคการความคาดหวัง

และความตองการของผูรับบริการ 

• ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ แบงการประเมินออกเปน ๒ ตัวชี้วัดยอย ดังนี ้

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน ๒ 

๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ๘ 

รวม ๑๐ 

 

เกณฑการคํานวณคะแนนตัวช้ีวัดท่ี ๖ : 

 การคํานวณตัวชี้วัดท่ี ๖ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการคํานวณ

จากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ และตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักรอยละ 

(Wi) 

คะแนนท่ีไดรับ 

(SMi) 

คะแนนถวงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 

๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

รายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน 

๑ SM๑ (W๑ x SM๑) 

๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

องคการ 

๔ SM๒ (W๒ x SM๒) 

 รวม ∑ Wi 
 

∑ (Wi x SMi) 

∑ Wi 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๑ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

โดยท่ี  

W    หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  

SM   หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 

i     หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ ∑ (Wi x SMi) 

∑ Wi 
 

 

แนวทางการประเมินผล : 

การประเมินผล สวนราชการ 

ช่ือตัวช้ีวัด ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ ระดับความสําเร็จของการ

จัดทํารายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ

ตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก 

 รายงานลักษณะสําคัญของหนวยงาน  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดสง

รายงานลักษณะสําคัญของหนวยงานไปยัง ตร. ภายใน

ระยะเวลาท่ี ตร.กําหนด  

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาองคการ 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นระดับของการดําเนินการ

พัฒนาองคการ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการดําเนินการ

ท่ีสวนราชการ ตร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 

๑๒ เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๒ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๑  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ หนวยงาน 

น้ําหนัก :  รอยละ  ๒ 

คําอธิบาย : 

• การจัดทําลักษณะสําคัญของ องคการ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานตางๆ เห็นความสําคัญของ

การทบทวนตนเอง ซ่ึงจะทําใหหนวยงานสามารถสรางความพรอมและปรับเปลี่ยนบริบทของหนวยงานไดทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ องคการ  เปนการดําเนินการทบทวน วิเคราะห

สภาพแวดลอมในปจจุบันของหนวยงาน  รวมท้ังโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน จํานวนบุคลากร การ

วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) การกําหนดวิสัยทัศน แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานท่ีสอดคลองกับ

หนาท่ีภารกิจของหนวยงาน ยุทธศาสตร ตร.  พ.ศ. ๒๕๕๕  – ๒๕๖๔ แผนป ฏิบัติราชการประจําป ตร. นโยบายการ

บริหารราชการ ตร. เพ่ือใหเขาใจและนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาหนวยงาน   

 

เกณฑการใหคะแนน: 

 วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ โดยเกณฑการใหคะแนน                  

แบงออกเปน ดังนี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของหนวยงานผานระบบอีเมล eval.rtp@gmail.com 

ภายหลังระยะเวลาการรายงาน รอบ ๙ เดือน (วันท่ี ๒๒ ก.ค.๕๘)  

๒ - 

๓ จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของหนวยงานผานระบบอีเมล eval.rtp@gmail.com 

ภายในระยะเวลาการรายงาน รอบ ๙ เดือน (วันท่ี ๒๒ ก.ค.๕๘)  

๔ - 

๕ จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของหนวยงานผานระบบอีเมล eval.rtp@gmail.com 

ภายในระยะเวลาการรายงาน รอบ ๙ เดือน และรายงานมีความครบถวนและทันสมัย

(วันท่ี ๒๒ ก.ค.๕๘)  
 

เง่ือนไข : 

๑. จัดทําขอมูลลักษณะสําคัญของหนวยงาน ตามแบบฟอรมท่ี ๑ : รายงานลักษณะสําคัญของ หนวยงาน  

โดยตองจัดทําขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และทันสมัยเปนปจจุบัน 

๒. จัดสงรายงานลักษณะสําคัญของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ี ๑ ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๙ เดอืน  

ตามท่ี ตร.กําหนด 

 

mailto:eval.rtp@gmail.com�
mailto:eval.rtp@gmail.com�
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๓ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๒) กองบัญชาการศึกษา  

หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พลตํารวจตรี กัมพล   ศรีเจริญ          โทรศัพท  ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒ 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

๑.  พันตํารวจเอกหญิง สุภาวดี  เอ่ียมเจริญ  โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

๒.  พันตํารวจโทหญิง รัตนา  หนูนอย   โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

๓.  พันตํารวจโทหญิง จันทิพย  นัคเร   โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

๔.  รอยตํารวจโทหญิง ณธษา  พรหมจักร โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๐๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๔ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๒  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก   :  รอยละ ๘ 

คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการพัฒนาองคการ พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองคการ

(Organization Development Survey) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนการสํารวจผานระบบออนไลน 

(http://www.opdc.go.th/ges) ในระหวางวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม -๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗ ไปใชวางแผนและดําเนินการ

พัฒนาองคการในประเด็นท่ีเปนโอกาสในการปรับปรุง 

• แบบสํารวจการพัฒนาองคการ ( Organization Development Survey) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘  เปนการใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ “๙  Cells”ท่ีประกอบดวยคําถามจํานวน  

๓๖ ขอใน ๓ ดานหลักไดแก  

๑) คําถามดานการกําหนดเปาหมาย (Goal) 

- ระดับองคการ ( Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดเปาหมายของ

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทาง

ขององคการอยางเปนรูปธรรมและท่ัวถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ

บรบิทขององคการ 

- ระดับหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวาง  

เปาหมายขององคการและเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธและเปาหมาย

หนวยงานจากการรับฟงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนด

แผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวางเปาหมายของ

หนวยงานและเปาหมายระดับบุคคล การกําหนดเปาหมายท่ีทาทายมากข้ึน  

การกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และความเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล 

๒) คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design) 

- ระดับองคการ ( Organization)  เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน  

การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน การออกแบบการทํางานใหสามารถทํางาน

ประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายขององคการ และชวย

สนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

- ระดับหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดภาระหนาท่ี ท่ี

ชัดเจนของกลุมงาน/ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการ

ใหมๆ การสรางนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน จากความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง  

กลุมงาน/ทีมงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๕ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

- ระดับบุคคล ( Individual)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดข้ันตอนการทํางาน  

และการประสานระดับบุคคลท่ีชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัด

สภาพแวดลอมการทํางาน ท่ีเอ้ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายได รวมท้ังออกแบบลักษณะงานใหสามารถทํางานแทนกันได 

๓) คําถามดานการบริหารจัดการ (Management) 

- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องระบบการติดตามประเมินผล

และการรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 

และความโปรงใสของการบริหารจัดการภายใน 

- ระดับหนวยงาน (Department)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวมภายในหนวยงาน 

และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนในการตัดสินใจของผูบริหาร 

- ระดับบุคคล ( Individual)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรใหบุคลากรสามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ความกาวหนาในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร 

• ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  Organization Goal  

Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management  

Department Design  Department Management  Individual Design  Individual Management 

 

แนวทางการดําเนินการ: 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตรวจสอบผลการสํารวจก ารพัฒนาองคการผานทางเว็บไซต สํานักงาน 

ก.พ.ร. ( http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซ่ึงแสดงผลการสํารวจในรูปแบบของ “๙  Cells” 

ท่ีแตละชองจะมีสัญลักษณรูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

สีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว 

สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นท่ียังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ 

 สีแดง หมายถึง ยังขาดการดําเนินการ 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติ นําผลการสํารวจไปดําเนินการพัฒนาองคการตามประเด็น 

กรณีท่ี ๑ ในชองท่ีมีสัญลักษณ สีเหลือง หรอืสแีดงใน ๓ ชองแรกมาดําเนินการพัฒนาองคการ จํานวน ๑ ชอง  

ซ่ึงผลสํารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีสัญลักษณสีเหลืองอยูในชองท่ี ๓ คือ การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล 

(Individual Goal) มาดําเนินการพัฒนาองคการและมีสัญลักษณสีแดงในขอคําถามท่ี ๒๗ ตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลมี

ความชัดเจน และถูกกําหนดอยางเหมาะสมกับความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงาน  

ขอคําถามท่ี ๒๘ เปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลถูกกําหนดใหสูงข้ึนหรือทาทายมากข้ึนทุกรอบป  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๖ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ซ่ึงจากผลการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ ๙ Cells สํานักงานตํารวจแหงชาติตองดําเนินการพัฒนาองคการ  

ในเรื่องการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) เปนลําดับแรกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรมี

เปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน สนับสนุนเปาหมายของหนวยงาน 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการวัดจากกิจกรรมการพัฒนาองคการท่ี สํานักงานตํารวจ

แหงชาติดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การประเมินผล น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

เกณฑการใหคะแนน:   

 กําหนดเปนระดับความสําเร็จ ( Milestone)แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕  ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของระดับการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 
ระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

 

การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 

ระดบั

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ระดับ ๑ สวนราชการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

บคุคล 

- จัดทําคําสั่งการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหขาราชการ

ตํารวจ (ตั้งแตระดับ ผบช. - ผบ.หมู) และจัดทําคําสั่งมอบหมาย

การปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ (คําสั่งกรมตํารวจ  

ท่ี ๑๒๑๒/๒๕๓๗ลงวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เรื่องมาตรการ

ควบคุมและเสริมสรางความประพฤติและวินัยขาราชการตํารวจ) 

โดยการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหขาราชการตํารวจให

สอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และหนาท่ีงาน 

(Job Description) ของหนวยและของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๗ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

รวมท้ังใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติสําหรับการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ

กําหนด 

ระดับ ๒ สวนราชการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

บุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมาย

ของหนวยงานและ 

สวนราชการ 

- จัดทําแผนภาพการมอบหมายหนาท่ีการงานและความรับผิดชอบ

ของขาราชการตํารวจ (ตั้งแตระดับ ผบช. - ผบ.หมู)ตามคําสั่งการ

มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหขาราชการตํารวจ 

- Action Plan แผนการปฏิบัติราชการของหนวยท่ีแสดงชื่อ

ผูรับผิดชอบหลัก ผูปฏิบัติ ใหสอดคลอง กับคําสั่งการมอบหมาย

หนาท่ีความรับผิดชอบใหขาราชการตํารวจ 

ระดับ ๓ สวนราชการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

บุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึน

ทุกรอบป 

- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ โดยแบง

การประเมินผลในระดับบุคคลตามสายงาน (ตั้งแตระดับ  

ผบช. - ผบ.หมู)  ตามแนวทางปฏิบัติสําหรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ

กําหนด รอบระยะเวลา ๖ และ ๑๒ เดือน 

ระดับ ๔ สวนราชการมีการสื่อสารและ

การติดตามการบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวาง

ผูบังคับบัญชาและใตบังคับ

บัญชา 

- การลงนามรับทราบคําสั่งฯ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย (ตั้งแต

ระดับ ผบช. - ผบ.หมู)  

- การประชุม/การติดตาม/รายงานการดําเนินการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ  

- สรุปผลการประชุม/การติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานของ

หนวย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

ระดับ ๕ สวนราชการมีระบบการสื่อสาร

และระบบการติดตามการบรรลุ

เปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล

ระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา 

- จัดทําประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ของขาราชการตํารวจพรอมติดประกาศเพ่ือเผยแพรให

ผูใตบังคับบัญชาไดทราบรอบระยะเวลา ๖ และ๑๒ เดือน 

- การติดตาม/รายงานการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจอยางเปนระบบทางเว็บไซต E-mail หรอื Line 

Applicationโดยมีรอบระยะเวลา ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน  

- สรุปผลการประชุม/การติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวย 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเปนระบบทางเว็บไซต E-mail  

หรอื Line Application โดยมีรอบระยะเวลา ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๘ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :   กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๑) กองบัญชาการศึกษา  

หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พลตํารวจตรี กัมพล  ศรีเจริญ         โทรศัพท  ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  

๑.  พันตํารวจเอกหญิง พิมลวรรณ  พีระรัตนกวิน  โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๘๕๑๕  

๒.  พันตํารวจโท วิชัย   พงษประพนธ โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๙๗๐๖  

๓.  พันตํารวจโท ชัชวาลย   ทีอุทิศ   โทรศัพท ๐๒ ๕๑๒ ๒๐๐๔  

๔.  รอยตํารวจโทหญิง ศศิกานต  กะการดี  โทรศัพท ๐๒ ๕๑๒ ๒๐๐๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๕๙ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ จากการประเมินผานระบบสํารวจออนไลน (Survey Online) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 

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

๑.  หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิติภายใน  

ดานการพัฒนาองคการ ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) กําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ นําผลการสํารวจการพัฒนาองคการ

(Organization Development Survey) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนการสํารวจ  

ผานระบบออนไลน (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหวางวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗ มาใช

วางแผนและดําเนินการพัฒนาองคการในประเด็นท่ีเปนโอกาสในการปรับปรุงโดยแบบสํารวจการพัฒนาองคการเปน

การใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ “๙ Cells”ท่ีประกอบดวยคําถามจํานวน ๓๖ ขอ ใน ๓ ดานหลักไดแก  

๑) คําถามดานการกําหนดเปาหมาย (Goal) 

- ระดับองคการ ( Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการ กําหนด เปาหมายของ

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององคการอยางเปน

รูปธรรมและท่ัวถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับบริบทขององคการ 

- ระดับหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวาง

เปาหมายขององคการและเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธและเปาหมายหนวยงานจากการรับฟงความ

ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล ( Individual)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวางเปาหมายของ

หนวยงานและเปาหมายระดับบุคคล การกําหนดเปาหมายท่ีทาทายมากข้ึน การกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และความ

เหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล 

๒) คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design) 

- ระดับองคการ ( Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนด

หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน การออกแบบการทํางานใหสามารถทํางานประสานกัน และการปรับปรุง

กฎระเบียบ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายขององคการ และชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

- ระดับหนวยงาน ( Department)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดภาระหนาท่ี  

ท่ีชัดเจนของกลุมงาน/ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการใหมๆ การสรางนวัตกรรม 

การนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน จากความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมงาน/ทีมงาน 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๖๐ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

- ระดับบุคคล (Individual)เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดข้ันตอนการทํางานและการ

ประสานระดับบุคคลท่ีชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดลอม  

การทํางาน ท่ีเอ้ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได รวมท้ังออกแบบลักษณะงานให

สามารถทํางานแทนกันได 

๓) คําถามดานการบริหารจัดการ (Management) 

- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลและ

การรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร  

ใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน และความโปรงใสของ  

การบริหารจัดการภายใน 

- ระดับหนวยงาน ( Department) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวมภายในหนวยงาน และการวิเคราะหขอมูล

สารสนเทศท่ีมีความจําเปนในการตัดสินใจของผูบริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ใหบุคลากรสามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความกาวหนาในการทํางาน และ

ความผกูพันของบคุลากร 

ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  Organization Goal  

Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management  

Department Design  Department Management  Individual Design  Individual Management 

๑.๒ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดตรวจสอบผลการสํารวจองคการผานเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงผลการ

สํารวจแสดงในรูปแบบของ “๙ Cells” ท่ีแตละชองมีสัญลักษณ รูปสีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว  

สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นท่ียังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ และสีแดง หมายถึง ยังขาดการ

ดําเนินการ โดยใหนําผลการสํารวจในชองท่ีมีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงเพียง ๑ชอง ซ่ึงผลการสํารวจ  

ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในกรณีท่ี ๑ มีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงใน ๓ ชองแรก ไดแก ชองท่ี 

เปนสีเขียวเปนสีเขียวเปนสีเหลือง 

ดังนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองดําเนินการพัฒนาองคการในชองท่ี  คือ การกําหนด

เปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) ใหครอบคลมุถึง 

๑) สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลเพ่ือใหบุคลากรเกิดความเขาใจ

เปาหมายการทํางานของตนเอง  

๒) สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน

และสวนราชการเพ่ือผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีตั้งไว 

๓) สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึนทุกรอบป 

๔) สวนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหวาง

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๖๑ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

๕) สวนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล

ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพ่ือทําความเขาใจอยางท่ัวถึง ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

รวมท้ังการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวนราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดรับการ

ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย และจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร  

 

๒.  วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามความ

รับผิดชอบของตําแหนงงานในทุกระดับ โดยจัดใหมีระบบการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจ และ

ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไปยังหนวยงานในสังกัด และระดับบุคคล 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มาประยุกตใชอยางจริงจัง โดยใหมีการกําหนดตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถวัดผลไดในทุกระดับ ตั้งแตองคกรลงไปถึงระดับบุคคล 

๓.  เปาหมายการดําเนินงาน 

การถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับหนวยงานทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ

ระดับบุคคลของหนวยงานในสังกัด 

 

๔.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๔.๑ ขาราชการตํารวจทุกนาย มีเครื่องมือในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีมีความสอดคลองกันท้ัง

องคการอยางเปนรูปธรรม 

๔.๒ ขาราชการตํารวจทุกนาย มีระบบวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน 

เพ่ือเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทุกนาย 

๔.๓ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีขอมูลสําหรับการเสริมสรางสมรรถนะขีดความสามารถของขาราชการ

ตํารวจและการจัดสรรสิ่งจูงใจ (Motivation) อยางเปนธรรม 

 

๕. แผนปฏิบัติการในการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล  

ลํา 

ดับท่ี 

ขั้นตอน/กจิกรรม ระยะเวลาดําเนนิการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ผลผลติ ผูรับผิดชอบ 

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

๑. สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและ

เปาหมายระดับบุคคล 

• จดัทําคําส่ังการมอบหมายหนาท่ี

ความรบัผิดชอบใหขาราชการตํารวจ (ต้ังแต

ระดับ ผบช. - ผบ.หมู) และจัดทําคําส่ัง

มอบหมายการปกครองบังคับบัญชา

ขาราชการตํารวจ (คําส่ังกรมตํารวจ 

ท่ี ๑๒๑๒/๒๕๓๗เรื่องมาตรการควบคุม 

และเสรมิสรางความประพฤติและวินัย

ขาราชการตํารวจ)  

            มีการกาํหนด

หนาท่ีความ

รับผิดชอบ 

แตละตําแหนง 

 

ทุกหนวยงาน

ในสังกดั

สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 
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 หนา ๖๒ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

โดยการมอบหมายหนาท่ีความรบัผิดชอบให

ขาราชการตํารวจใหสอดคลองกบัยทุธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด และหนาท่ีงาน (Job 

Description) ของหนวยและของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ รวมท้ังใหสอดคลองกับแนว

ทางการปฏบัิติสาํหรบัการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ท่ี

สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํหนด 

๒. สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและ

เปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายของหนวยงานและสวนราชการ 

• จัดทําแผนภาพการมอบหมาย

หนาท่ีการงานและความรับผิดชอบของ

ขาราชการตํารวจ (ตั้งแตระดับ ผบช. - 

ผบ.หมู) ตามคําสั่งการมอบหมายหนาท่ี

ความรับผิดชอบใหขาราชการตํารวจ 

            มีการ

มอบหมาย

งานชัดเจน 

เปนระบบ 

เหมาะสม

กับความรู

ความ 

สามารถ 

 

 • Action Plan แผนการปฏบิตัิ

ราชการของหนวยท่ีแสดงช่ือผูรับผิดชอบ

หลัก ผูปฏิบัติ ใหสอดคลองกับคําสั่งการ

มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให

ขาราชการตํารวจ 

              

๓. สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและ

เปาหมายระดับบุคคลท่ีมคีวามทาทายมาก

ขึ้นทุกรอบป 

• ผลการประเมินการปฏบัิติราชการ

ของขาราชการตํารวจ โดยแบงการ

ประเมินผลในระดับบุคคลตามสายงาน 

(ต้ังแตระดับ ผบช. - ผบ.หมู) ตามแนวทาง

ปฏบัิตสิาํหรบัการประเมินผลการปฏบิตังิาน

ของขาราชการตํารวจ ท่ีสํานักงานตํารวจ

แหงชาติกาํหนด รอบระยะเวลา ๖ และ ๑๒ เดือ 

            มีผลการ

ประเมินการ

ปฏิบัติราชการ

ของขาราชการ

ตํารวจ  

รอบ ๖ และ 

๑๒ เดือน 

 

๔. สวนราชการมีการส่ือสารและการติดตาม

การบรรลุเปาหมายตัวชีว้ดัระดับตัวบุคคล

ระหวางผูบังคับบัญชาและใตบังคับบัญชา 

• การลงนามรบัทราบคําส่ังฯ  

ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย (ต้ังแตระดับ 

ผบช. - ผบ.หมู) 

 

 

 

            มีการส่ือสาร

ผลการ

ประเมินการ

ปฏิบัติราชการ

ของขาราชการ

ตํารวจ  

รอบ ๖ และ 

๑๒ เดือน 
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กองบัญชาการศึกษา 

• การประชุม/การติดตาม/รายงาน

การดําเนินการติดตามผลการปฏบิตังิานของ

ขาราชการตํารวจ  

• สรปุผลการประชุม/การติดตาม/

รายงานผลการปฏบัิติงานของหนวย 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

๕. สวนราชการมีระบบการส่ือสารและระบบ

การติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชีว้ดั

ระดับบุคคลระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา 

• จดัทําประกาศผลการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ

พรอมติดประกาศเพ่ือเผยแพรให

ผูใตบังคับบัญชาไดทราบรอบระยะเวลา ๖ 

และ ๑๒ เดือน 

• การติดตาม/รายงานการ

ดําเนินการติดตามผลการปฏบิตังิานของ

ขาราชการตํารวจอยางเปนระบบ ทาง

เว็บไซต E-mail หรือ Line Applicationโดยมี

รอบระยะเวลา ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน  

• สรปุผลการประชุม/การติดตาม/

รายงานผลการปฏบัิติงานของหนวย เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคอยางเปนระบบ ทาง

เว็บไซต E-mail หรือ Line Application 

โดยมีรอบระยะเวลา ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน 

            มีการส่ือสาร

ผลการ

ประเมินการ

ปฏิบัติราชการ

ของขาราชการ

ตํารวจ รอบ ๖ 

และ ๑๒ เดือน

อยางเปน

ระบบ 
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กองบัญชาการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗  : ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

น้ําหนัก  : รอยละ ๑๐ 

๑. คําอธิบาย :  

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ของ

องคการตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จคือ องคการตอตานการทุจริต ( Anti-Corruption and Civil Rights 

Commission: ACRC)จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนด

เปนกรอบแนวคิด การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐและสังเคราะหเปน

องคประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเปนในการประเมิน โดยจําแนกองคประกอบหลักเปนองคประกอบยอย ประเด็นการ

ประเมิน และแปลงไปสูคําถามท่ีใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลกัฐานของ

หนวยงาน 

 องคประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity 

& Transparency Assessment) แบงเปน ๕ องคประกอบ ดังนี้ 

 ๑. ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence Base) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน   

 ๒. ความรบัผิดชอบ ( Accountability)ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี

สวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 

 ๓. การทุจริตคอรรัปชัน ( Corruption) ประเมินจากการรับรูและประสบการณโดยตรงของประชาชน

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

 ๔. วัฒนธรรมคุณธรรม ( Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายใน

หนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ ( Evidence Base) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน   

 ๕. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity)ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน

ภาครัฐท่ีมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

คํานิยาม :   

 ๑.“ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตามระเบียบ ตร.วาดวยการ

กําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ท่ีไดเลือกสําหรับตอบขอคําถามท่ีมีคําวา 

“ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจท่ีมีจํานวนบุคลากร หรือไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลาในการ

ดําเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกวาภารกิจอ่ืน สวนขอคําถามท่ีไมไดระบุคําวา “ภารกิจหลัก” หมายถึงการ

ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 
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 ๒. “การจัดซ้ือจัดจาง” หมายถึง การจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบท่ี  ตร. ใชดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  

 ๓. “แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินกําหนด   

   

๒. เกณฑการใหคะแนน: 

 ๒.๑ ใชคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. ประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสของ ตร. ผลคะแนนของ ตร. คือผลคะแนนของหนวยงานในสังกัด ตร. เพราะเปนการรวม

แรงรวมใจในการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือความโปรงใสของหนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือแกไข ปรับปรุง 

พัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 

 ๒.๒ เกณฑการประเมินคะแนนเต็ม ๕ แบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

    ๘๐ - ๑๐๐  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูงมาก 

๖๐ – ๗๙.๙๙  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูง 

๔๐ – ๕๙.๙๙  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานปานกลาง 

๒๐ – ๓๙.๙๙  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํา 

   ๐ – ๑.๙๙  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํามาก 

 ๒.๓ ผูประเมินเปนการประเมินตนเองหรือท่ีปรึกษาภายนอกตามท่ี ป .ป.ท.กําหนด 

 ๒.๔ ในการประเมิน สํานักงาน ป.ป.ท. ไดใชเครื่องมือ  ๓ เครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ดังนี้ 

๑) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessmentเปนการประเมินจาก

ขอคิดเห็นของขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในรอบ ๑ ป ท่ีผานมา เก่ียวกับวัฒนธรรม คุณธรรม ( Integrity Culture) 

และคุณธรรมในการทํางาน ( Work Integrity) ใชวิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา ( Face-to-Face 

interview)หรือทางไปรษณีย 

  ๒) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessmentเปนการประเมินจากขอคิดเห็น

ของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ ตร. ในรอบ ๑ ปท่ีผานมา ไดแกขอมูลผูรับจาง/ผูรับเหมา/นิติ บคุคล เก่ียวกับ

ความโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริต  คอรัปชั่น (Corruption)ใชวิธีการสํารวจ 

โดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face-to-Face interview) 

  ๓ ) แบบประเมิน EvidenceBaseIntegrity&TransparencyAssessment เปนการประเมินการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เก่ียวกับความโปรงใส ( Transparency)  และวัฒนธรรม

คุณธรรม ( Integrity Culture) โดยหนวยงานตอบคําถามตามความเปนจริงตามแบบประเมิน โดยแนบเอกสารหรือ

หลักฐานประกอบหรืออางอิง โดยใชแบบประเมิน ๑ ชุด ตอ ๑ หนวยงาน 
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๓. วิธีการดําเนินงาน: 

 ๓.๑  จต. จัดประชุมชี้แจงเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ โดยแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของในการถูกประเมินฯ 

 ๓.๒  จต. แจงหนวยในสังกัด ตร. ท้ัง ๓๐ บช. และ ๖ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.สงรายชื่อขาราชการ

ตํารวจในสังกัด  ซ่ึงจะตองครอบคลุมทุกตําแหนงและขอมูลผูเขารับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแกผูรับจาง/

ผูรับเหมา/นิติบุคคล(กรณีจัดซ้ือจัดจาง) ตามจํานวนท่ีผูประเมินกําหนด 

 ๓.๓. จต. สงขอมูลรายชื่อขาราชการตํารวจ และขอมูลผูรับจาง/ผูรับเหมา/นิติ บุคคล ใหสํานักงาน ป.ป.ท. 

หรือผูประเมินท่ีสํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด สําหรับใชสํารวจขอมูลกลุมตัวอยาง 

 ๓.๔  จต. พิจารณาหนวยงานใน ตร. ท่ีตองถูกประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และดําเนินการให

หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีตองถูกประเมินจัดเตรียมขอมูลเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ตอบและสงแบบประเมินเชิง

ประจักษ (แบบ Evidence Base) ใหผูประเมิน 

 ๓.๕ หนวยงานท่ีจะตองจัดเตรียมขอมูลเอกสารหรือหลักฐานอางอิง พรอมรับการตรวจจาก สํานักงาน 

ป.ป.ท. โดยการตรวจประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เปนการใชขอมูลท่ีหนวยไดดําเนินงานในปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๗ (๑ ต.ค.๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗) เพ่ือใชในการประเมินเชิงประจักษ (แบบ Evidence Base) คือ 

 ๑. สกบ. รับผิดชอบหัวขอ EB๑ EB๒ EB๓ 

 ๒. สยศ.ตร. รับผิดชอบหัวขอ EB๔ EB๕ EB๗ 

 ๓. สง.ก.ต.ช. รับผิดชอบหัวขอ EB๖  

 ๔. จต. รับผิดชอบหัวขอ EB๘ EB๑๐ EB๑๑ 

 ๕. สตส. รับผิดชอบหัวขอ EB๙ 

 โดยการจัดเตรียมขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานอางอิงดังนี้ 

ขอมูล/เอกสารท่ีหนวยงานจะตองจัดเตรียมตามหัวขอการประเมินเชิงประจักษ  

-  การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 

สกบ. รับผิดชอบ EB๑ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางดังนี้ 

๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

๒.เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางนอยจะตองมีรายละเอียด 

ดังนี้ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซ้ือซอง ผูยื่นซอง ผูไดรับคัดเลือก 

สกบ. รับผิดชอบ EB๒ เปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  แตละโครงการให
สาธารณชนทราบโดยผานเว็บไซตหรือส่ืออ่ืน ๆ ดังนี้  
๑. ประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย 
๒. ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ  
๓. ประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ   
๔. ประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกแตละโครงการ 
๕  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการ
จัดซ้ือจัดจาง 
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สกบ. รับผิดชอบ EB๓ การวิเคราะห การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจางดังนี้ 
๑. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีแสดงหัวขอเก่ียวกับสรุปผลการ
จัดซ้ือ จัดจางหรือ Printscreen รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากเว็บไซตของ
หนวยงาน 
    ๒. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ๓. วิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในลกัษณะรอยละของจํานวนโครงการ

จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง  และรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

    ๔.ปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัด

จางในปท่ีผานมา โดยใชรายงานแสดงสิ่งท่ีปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง และขอมูลแสดงการปรับปรุง

การดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

สยศ.ตร. รับผิดชอบ EB๔ การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดังนี้ 

     ๑. มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  เชน บันทึก/หนังสือสั่งการ 

แนวทางการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

- ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ 

สยศ.ตร. รับผิดชอบ EB๕ ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดังนี ้

     ๑. มีระบบ เกณฑ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ เปนมาตรฐาน

เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ เชน เกณฑท่ีชัดเจนเพ่ือลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี  มีระบบการ

ใหบริการออนไลน มีระบบบัตรคิวบัตรคิวการใหบริการ ทะเบียนควบคุมการใหบริการรับเรื่องเกณฑลดการใชดุลพินิจ

ของเจาหนาท่ี เปนตน  

     ๒. มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ

ใหผูใชบริการ หรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน หรือไม เชน แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน แนวทางการ

ปฏิบัติงาน คูมือการใหบริการ 

     ๓. มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลัก เชน ระบบการ

ปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ระเบียบ/ขอบังคับ ท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ีเปนตน 

 

-  การมีสวนรวม (ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน) 

สง.ก.ต.ช.รับผิดชอบ EB๖ ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน ดงันี้ 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๖๘ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

     ๑. รายงานการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเขามา มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ

ราชการหรือ  การ ปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก   

     ๒. รายงานการประชุม/การายงานสรุปรวมจัดทําแผนหรือโครงการ/ภาพถายกิจกรรมการรวมจัดทําแผนหรือโครงกา

ของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการใน

ภารกิจหลัก   

     ๓. รายงานการประชุม/การายงานสรุปรวมดําเนินการตามโครงการ/ภาพถายกิจกรรมการรวมดําเนินการตามโครงก

ของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก 

     ๔. รายงานประเมินผล/รายงานติดตามผลการดําเนินงาน/ภาพถายกิจกรรมความกาวหนาในการดําเนินโครงการ/ผูมี

สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแกไขพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก  

     ๕. รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขพัฒนา

โครงการในภารกิจหลักอยางตอเนื่องเม่ือสิ้นสุดโครงการ   

-  การเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

สยศ.ตร. รับผิดชอบ EB๗ หนวยงานของทานมีชองทางท่ีใหประชาชนเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักตอไปนี้ หรือไม 

     ๑.มีหนวยประชาสัมพันธ โครงสรางหนวยงาน/แผนผังการปฏิบัติงาน/คําสั่งการปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการของ

หนวยงาน 

     ๒. มีขอมูลตามภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 

     ๓.มีระบบการใหขอมูลตามภารกิจหลักผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ CallCenter โดยมีระบบตอบรับ

อัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการของหนวยงาน   

     ๔. มีการเผยแพรขอมูลตามภารกิจหลักทางสื่อ ดังนี้ หนังสือพิมพ วารสาร จุลสาร แผนพับโทรทัศน วิทยุ สื่อสังคม 

เปนตน 

- การตอบสนองขอรองเรียน 

จต. รับผิดชอบ EB๘ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องรองเรียน ดังนี้ 

๑. คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน มีการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่อง

รองเรียนและการตอบสนองหรือรายงานใหผูรองเรียนทราบ หรอืไม 

๒. คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน 

๓. หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน ประกอบดวย คูมือการปฏิบัติงาน

เรื่องรองเรียนแผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน คําสั่งการปฏิบัติงาน 

๔. มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข   

๕. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไปพรอมท้ังระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข /รายงานผล  

การดําเนินงานเรื่องรองเรียน ท่ัวไป 

 

 

 

 

 

-  การตอตานการทุจริตในองคกร 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๖๙ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตส. รับผิดชอบ EB๙ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอน อยางไร 

     ๑. รายงานการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก

เจาหนาท่ีหรือไม  หรือภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) กิจกรรม เก่ียวกับการใหความรู เรื่องการปองกัน

ผลประโยชน ทับซอนแกเจาหนาท่ี 

     ๒. จัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน   

     ๓. ใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก  เจาหนาท่ี  

ประกอบดวย รายงานผลการฝกอบรมตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนหรอื 

ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) ประกอบกิจกรรมการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

     ๔ รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน   

     ๕. เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซ้ือ 

จัดจาง 

 

 

 

 

 

 

     ๖. รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนหรือบันทึกขอความรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือ

ปองกันผลประโยชนทับซอน 

     ๗. รายงานการปรับปรุงระบบการทํางานจากขอเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน ผลประโยชน

ทับซอนหรือบันทึกขอความรายงานผลการปรับปรุงจากขอเสนอแนะการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 จต. รับผิดชอบ EB๑๐ หนวยงานของทานมีการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางไร 

     ๑.วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย รายงาน วิเคราะห ผลการดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของ หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     ๒.ดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

      ๓. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 

 

จต. รับผิดชอบ EB๑๑ การรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส 

     ๑. รายชือ่คณะกรรมการ /กรรมการ /สมาชิกของกลุมวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมและระเบียบ หรือแนว

ทางการดําเนินงานของกลุม คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม ของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการ

บริหารงานท่ีโปรงใส  

     ๒. ผลการดําเนินงานของกลุมภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) กิจกรรมการรวมกลุม กรณีท่ีมีการรวมกลุม

ของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน

  

 

 

๓.๖  สกบ. สยศ.ตร. สง.ก.ต.ช. จต. และ สตส.  ตองดําเนินการจัดเตรียมขอมูลใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  

๑๖ ต.ค. – ๑๔ พ.ย. ๕๘ 

          ๓.๗  หนวยในสังกัด ตร. (๓๐ บช. และ ๖ บก.)  สนับสนุนขอมูลเอกสาร หรือหลักฐานอางอิงตางๆ  ดังกลาว

ขางตนในสวนท่ีเก่ียวของ  หากหนวยงานตามขอ ๓.๖ รองขอใหสงขอมูล 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๐ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

หมายเหตุ  เนื่องจากการประเมินเชิงประจักษตองใชขอมูลเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หากไมมีขอมูล

สนับสนุนเพียงพอจะถูกหักคะแนน หากหนวยงานตางๆ (๓๐ บช. และ ๖ บก.)  ไมสนับสนุนขอมูลใหผูรับผิดชอบตาม

หัวขอดังกลาวขางตน อาจสงผลตอคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ  

จึงตองรับผิดชอบรวมกัน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  กองบังคับการอํานวยการ (ฝายอํานวยการ ๔) กองบัญชาการศึกษา  

หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  พลตํารวจตรี กัมพล  ศรีเจริญ         โทรศัพท  ๐๒ ๕๑๓ ๖๓๒๒ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  

๑.  พันตํารวจเอก สมเกียรติ เริงหิรัญ  โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๓๘๙๔  

๒.  พันตํารวจโท สมชนก  ฟกไพโรจน โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๓๘๙๔  

๓.  พันตํารวจโท วิเชธ  เชยกลิ่น  โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๓๘๙๔  

๔.  รอยตํารวจโท สุธีร  แตตระกูล โทรศัพท ๐๒ ๕๑๓ ๓๘๙๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๑ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

หัวขอการตรวจและรายละเอียดการประเมินเชิงประจักษ (แบบ Evidence Base) ดังนี ้
 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง   

EB๑ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางอยางไร 
 ๑) มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ 

(ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) หรอืไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 

หลักฐาน หรือ  Print screen จากเว็บไซตของหนวยงานท่ีไดแสดงวามีการประกาศ

เผยแพร แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภายใน ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๗.……….…..…...…………………………………………………………………………………………...... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................ 

  

 ๒)  มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไปนี้ หรือไม  
   ๒.๑ ชื่อโครงการ   

   ๒.๒ งบประมาณ   

   ๒.๓ ผูซ้ือซอง   

   ๒.๔ ผูยื่นซอง   

   ๒.๕ ผูไดรับคัดเลือก   

 มีหลักฐาน คือ 

หลักฐาน หรือ Printscreen จากเว็บไซตของหนวยงานท่ีไดแสดงขอมูลการจัดซ้ือจัดจางใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (โครงการท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลว ณ วันท่ีหนวยงาน 

ไดจัดสงขอมูลตามแบบ EBIT ใหกับผูประเมิน)..…………….…............................................. 

อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..…….. 

  

 

 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

EB๒ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนวยงานของทานมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือ
จัดจางแตละโครงการใหสาธารณชนทราบโดยผานเว็บไซตหรือส่ืออ่ืนๆ อยางไร (กรณีการจัดซ้ือจัดจางมากกวา ๕ 
โครงการใหแสดงหลักฐาน ๕ โครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด) 
 ๑)มีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ี

กฎหมาย ของแตละหนวยงานกําหนด หรือไม  

  

 มีหลักฐาน คือ  

 Print screenเอกสารจากเว็บไซตขอหนวยงาน.………..………...................................... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ ............……………………………….....................................……………………  

  

    



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๒ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

 ๒) มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง  

แตละโครงการ หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ  

 Print screenเอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………………................................... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ ..............……………………………………………….………………………………… 

  

 ๓) มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ หรือไม    

 มีหลักฐาน คือ  

 Print screenเอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.………………..................................... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ................………………………………………………………..……………............. 

  

 ๔) มีการประกาศรายชื่อผูเสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกแตละโครงการ หรือไม    

 มีหลักฐาน คือ  

 Print screenเอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.………….............................................. 

อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………..…………………………………………..………............. 

  

 ๕) มีการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจางและเหตุผลท่ี

ใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ  

 Print screenเอกสารจากเว็บไซตของหนวยงาน.…………..……..................................... 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………. 

  

EB๓   การวิเคราะห การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  

๑)มีการจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรอืไม   

 มีหลักฐาน คือ 

 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗…..........…….....………….. 
 Printscreen รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากเว็บไซตของ

หนวยงาน…………………………………………………….............................…….....………….. 
 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีแสดงหัวขอเก่ียวกับสรุปผลการจัดซ้ือ 

จัดจาง…………………………………..…………………………………………………………………..…….. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.................……………………………………..…………………………...……………… 

  

๒) มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หรอืไม 

  

มีหลักฐาน คือ 

 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗…………… 

………….................................................................................................…….....……….…. 
อ่ืนๆ โปรดระบุ .......……………………………………………………………….............................. 

  

   



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๓ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

๓) มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในลักษณะดังตอไปนี้ 

หรอืไม 

  

  ๓.๑)รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๗ 

  

มีหลักฐาน คือ 

รายงานการวิเคราะห……………………………………………………………………………............ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………………….….……………………………................. 

  

      ๓.๒) รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๗ 

  

มีหลักฐาน คือ 

รายงานการวิเคราะห…………………….……………………………………….………................. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………................. 

  

๔) มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายงาน 

การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางในปท่ีผานๆมา หรือไม 

  

    มีหลักฐาน คือ 

 รายงานแสดงสิ่งท่ีปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘....................………………………………………………….............................…….....…….…….. 

ขอมูลแสดงการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘......................……………………….............................…………………………………….....…….…….. 

อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………….…………………………………......................................... 

  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน   

EB๔ การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม  ภารกิจหลัก  

   ๑) หนวยงานของทานมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   

หรอืไม 

 

   มีหลักฐาน คือ 

 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน.……………………………….....…………………………………… 

 คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน............................…………………………..…. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..… 

๒) หนวยงานของทานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

 

 หรอืไม 

 

  

 

 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๔ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

มีหลักฐาน คือ 

รายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน................................................. ………………………………………………………… 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ..........………………………………………………………………………………..……….. 

ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ 

EB๕ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

  หนวยงานของทานมีระบบ เกณฑ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ท่ีมีความเปนธรรม/ไม

เลือกปฏิบัติ เปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม (เชน มีเกณฑท่ีชัดเจน

เพ่ือลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี  มีระบบการใหบริการ ออนไลน มีระบบบัตรคิว เปนตน)  

 

 

 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

 มีหลักฐาน คือ 

 เอกสารคูมือ……………………………………………………………………………..………………..…….... 

 บัตรคิวการใหบริการ……………………………………….……………………………………….………… 

ทะเบียนควบคุมการใหบริการรับเรื่อง............................................................................. 

เกณฑลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี ............................................................................ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ........…………………………………………………………….……….………….………… 

  

๒)หนวยงานของทานมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  อัตราคาบริการ (ถามี) 

และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูใชบริการ หรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

หรอืไม 

 

  มีหลักฐาน คือ 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน...……………………………………..……………………..……….……… 

แนวทางการปฏิบัติงาน..................................................................................................... 

 คูมือการใหบริการ..……………………………………………………………………………..………..……… 

 Print screen แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงานจากเว็บไซตของ

หนวยงาน..........……………………………………………….…………….............................…………….…. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........…………………………………………………………………………….…………… 

  

๓) หนวยงานของทานมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีในภารกิจหลัก

 

 หรอืไม 

 

  

 

 

 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๕ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

มีหลักฐาน คือ 

 ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี.………….. 

 ระเบียบ/ขอบังคับ ท่ีบังคับใชตอผูท่ีละเวนการปฏิบัติหนาท่ี..…………….……………………. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............……………………………………………………………….…………………….... 

การมีสวนรวม (ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน) 

EB๖ ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

๑) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามา มีสวนรวมใน การแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ

หรือ การ ปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก

 

 หรอืไม 

 

 มีหลักฐาน คือ 

รายงานการประชุม....……………………………….....……………………………….……..…………. 

รายงานการประชุมท่ีระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หนวยงานผูมีสวนได

สวนเสีย…………………………………………………………….............................…………….…. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................………………………………………………………….…………….. 

  

   ๒) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแกไข

พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก

 

 หรอืไม 

 

 มีหลักฐาน คือ 

โครงการ.………………………….………………………………………………………………………………… 

 รายงานการประชุม....………….……………………………………………………………………………….. 

 รายงานสรุปการรวมจัดทําแผน/โครงการ....……………………………….………………………….. 

ภาพถายกิจกรรมการรวมจัดทําแผน/โครงการ……………………………………………………….. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................…………………………….………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

๓) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการในภารกิจหลัก

 

 หรอืไม 

 

 มีหลักฐาน คือ 

โครงการ.…………………………………………………………………………..…………………………………. 

 รายงานการประชุม....…………………………………………………………………………………………….. 

 รายงานสรุปการรวมดําเนินการตามโครงการ…………………………………………………………… 

ภาพถายกิจกรรมการรวมดําเนินการตามโครงการ ……………………………..…………………… 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………………….…….………….. 
 

  

    



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๖ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

   ๔) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการ

ปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก

 

 หรอืไม 

 

 มีหลักฐาน คือ 

รายงานประเมินผล...............…………………………………..…………………………………………… 

รายงานติดตามผลการดําเนินงาน......……………………………….………………………………….. 

ภาพถายกิจกรรมความกาวหนาในการดําเนินโครงการ............................................... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ

...........................……………………………………………………………………………..……………. 

  

    ๕) ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก  อยาง

ตอเนื่องเม่ือสิ้นสุดโครงการ หรือไม 

 

 มีหลักฐาน คือ 

รายงานผลการดําเนินงาน.....………………………………………………………………………………… 

รายงานการประชุม...………………………………………….……………………………………………….. 

อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................………………………….……………………………………………… 

  

การเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงาน   

EB๗ หนวยงานของทานมีชองทางท่ีใหประชาชนเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักตอไปนี้ หรือไม 
 ๑) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน หรือไม   

 มีหลักฐาน คือ 

โครงสรางหนวยงาน......……………………..………….......................………………………….…… 

แผนผังการปฏิบัติงาน....…………………………………………………………….…........................ 

 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………….…………………………………………………………...................... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................………………………………………….…………………..................... 

  

 ๒) มีขอมูลตามภารกิจหลัก  ตามท่ีกฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม         

(Social Media) หรอืไม 

 

 มีหลักฐาน คือ 

 Print screenเอกสารเผยแพรบนเว็บไซตหรือสื่อสังคมของหนวยงาน.………....….……… 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ..........……………………………………………………………………………………..….. 

  

 ๓) มีระบบการใหขอมูลตามภารกิจหลัก  ผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ Call Center 

โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการของ

หนวยงาน หรือไม 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๗ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

 มีหลักฐาน คือ 

 ระบุหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือหมายเลข Call Center....……………………………….. 

 บรรจุอยูในโครงสรางหนวยงาน....………………………..…………………………………………….. 

 แผนผังการปฏิบัติงาน....………………………….………………………………………………………. 

คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………………….………………………………………………………. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................…………….………………………………………………………. 

  

 ๔) มีการเผยแพรขอมูลตามภารกิจหลัก  ทางสื่อตอไปนี้ หรือไม   

  ๔.๑ หนังสือพิมพ   

           มีหลักฐาน คือ............................................................................................................   

 ๔.๒ วารสาร   

           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................   

 ๔.๓ จุลสาร   

           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................   

 ๔.๔ แผนพับ   

           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................   

       ๔.๕ โทรทัศน   

           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................   

       ๔.๖ วทิยุ   

           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................   

       ๔.๗ สื่อสังคม    

           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................   

 ๔.๘ อ่ืนๆ โปรดระบุ   

           มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................   

การตอบสนองขอรองเรียน   

EB๘ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรือ่งรองเรยีนอยางไร 

 ๑) มีการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียนและการตอบสนองหรือรายงานใหผูรองเรียน

ทราบ หรอืไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน…………………………………..…..……..………..…...……..…… 

แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน..………………………………………………………..…...…………… 

อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................ 
 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๘ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

 ๒) มีการกําหนดชองทางการรองเรียน หรือไม   

 มีหลักฐาน คือ 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.…………………………………………………...….……………… 

แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.……………………………………………….....…………………… 

อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................………………………………..……….…...….…………………… 

  

 ๓) หนวยงานของทานมีการกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน หรือไม   

 มีหลักฐาน คือ 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน.……………….………………….………....………………………… 

แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน....…………………………………....…………………………… 

คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………..………….……………………....………………………….…… 

อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................……………………………………….…..………………………….. 

  

 ๔) มีการเผยแพรผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง   พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนว

ทางแกไข หรอืไม 

 

 มีหลักฐาน คือ 

Printscreenรายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจางจากเว็บไซตของ

หนวยงาน ………….....................................................................................…………….….…. 

อ่ืนๆ โปรดระบุ............................…………………………………….…………………………. 

  

 ๕) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไป  พรอมท้ังระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

หรอืไม 

 

 มีหลักฐาน คือ 

รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน ท่ัวไป ................................... .....….......….…. 

อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................………………………….……..……………………………………… 

 

 

 

 

การตอตานการทุจริตในองคกร    

EB๙ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอน อยางไร 

 ๑) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนแกเจาหนาท่ีหรือไม  

  

 มีหลักฐาน คือ 

 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจาหนาท่ีเพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน

.................................................................................................................................. 

ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) กิจกรรม เก่ียวกับการใหความรู เรื่องการปองกัน

ผลประโยชน ทับซอนแกเจาหนาท่ี.......................................................................................... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ............…………………………………………………………….……..…………………... 

  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๗๙ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

 ๒) มีการจัดทําคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

หรอืไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 

คูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

..………………..…………………………………………………………….............................…………...…...…. 

อ่ืนๆ โปรดระบุ........................…………..……………………………………………..……...……...... 

 

 

 

 ๓) มีการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนแก  เจาหนาท่ี หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 

รายงานผลการฝกอบรมตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ

ซอน…………………………….…………………….............................……..……….…. 

ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) ประกอบกิจกรรมการใหความรูตามคูมือหรือประมวล

จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน................................................. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................………………………………………………….…………….……...... 

  

 ๔) มีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน หรือไม   

 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

 มีหลักฐาน คือ 

รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน………………………………….............................................................. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............………………………………………………………………………….……..... 

  

 ๕) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนอ

งาน    ในการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ 

เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน

การจัดซ้ือจัดจาง...…………….……………………………………………………………………………… 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………………………..... 

 

 ๖) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนและขอเสนอแนะ หรือไม    

 มีหลักฐาน คือ 

รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน…………………..……………….… 

 บันทึกขอความรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน.................... 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............………………………………..………………………….……………………..... 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๐ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

 ๗) มีการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนไป

ปรับปรุงระบบการทํางาน หรือไม 

  

 มีหลักฐาน คือ  

รายงานการปรับปรุงระบบการทํางานจากขอเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอน……………..……………………………………………………………………… 

บันทึกขอความรายงานผลการปรับปรุงจากขอเสนอแนะการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับ

ซอน...................................................................................................................... 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............……………………..………………………………………………………........ 

 

EB๑๐ หนวยงานของทานมีการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางไร 

 ๑) มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรอืไม 
 

  

  มีหลักฐาน คือ 

รายงานวิเคราะห ผลการดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗................................................. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................………………….……………………….………………………………… 

  

 ๒) หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรอืไม  

  

    มีหลักฐาน คือ  

เอกสารผลการดําเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(อยางนอย ๑ โครงการ)..………………………………………………………...…............... 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................……………………………………………………………………......………… 

 

 ๓)  มีแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หรอืไม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๑ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ประเด็นคําถาม มี ไมมี 

 มีหลักฐาน คือ 

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙……………………………......…………………………………….............................…………….…. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………………………….……..…… 

  

EB๑๑ หนวยงานของทานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสอยางไร  

 ๑) มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส หรือไม    

 มีหลักฐาน คือ 

รายชือ่คณะกรรมการ /กรรมการ /สมาชิกของกลุมวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมและระเบียบ  

     หรือแนวทางการดําเนินงานของกลุม...…………………………………………………………………..……………… 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม……………………………………………….……………….. 

อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................……………………………………………………………………………….…….............. 
 ๒) กรณีท่ีมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดง

ถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน หรือไม  

  

 มีหลักฐาน คือ 

ผลการดําเนินงานของกลุม............................................................................................ 

ภาพถาย (ระบุวัน/เดือน/ปท่ีบันทึก) กิจกรรมการรวมกลุม.......................................... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................…………………………………….……….………………..…………… 

  

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๒ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 
 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๓ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 
 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๔ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 
 

 

 

แบบฟอรมที ่๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แบบฟอรมตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๕ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรม....................กลุมภารกิจ....................กระทรวง....................   รอบ  ๙ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดอืน 

 

ตัวช้ีวัดผล                     

การปฏิบัติราชการ 
  หนวยวัด 

น้ําหนัก

(รอย

ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

มิติท่ี ๑ มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ …..) 

ตัวชี้วัดท่ี           

ตัวชี้วัดท่ี           

ตัวชี้วัดท่ี            

มิติท่ี ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ …..) 

ตัวชี้วัดท่ี           

ตัวชี้วัดท่ี           

ตัวชี้วัดท่ี            

มิติท่ี ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ …..) 

ตัวชี้วัดท่ี           

ตัวชี้วัดท่ี           

ตัวชี้วัดท่ี            

มิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ …..) 

ตัวชี้วัดท่ี           

ตัวชี้วัดท่ี           

ตัวชี้วัดท่ี            

         รวม  

รายงาน ณ วันท่ี.....เดือน..........พ.ศ. 

ผูรายงาน.......................................   หนวยงาน.................................................  

ตําแหนง........................................   โทรศัพท .................................................. 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได 

เนื่องจากเปนตัวชี้วัดท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคา

คะแนนท่ีได เทากับ ๑ มากอน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๖ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมที ่๒ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๗ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดอืน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :  

โทรศพัท :   โทรศพัท :   

คําอธิบาย : 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

………………. 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน       

(รอยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

      

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน        

ถวง

น้ําหนัก 

     
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  

     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      

 

หลักฐานอางอิง :  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๘ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมที ่ ๓ 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๘๙ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    

คําอธิบาย : 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

คําอธิบาย 

๑.        

๒.        
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 

คาคะแนน        

ถวงน้ําหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 

     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
      

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      

 

หลักฐานอางอิง :  

  

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๐ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมที ่๔ 
 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๑ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศัพท :   โทรศัพท :    

คําอธิบาย :  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๑  

๒  

๓  

๔  

๕  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนนท่ีได 

คาคะแนน        

ถวงน้ําหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  

     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
        

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 

หลักฐานอางอิง :  
 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๒ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมที่ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนแบบผสม (Hybrid) 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๓ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมนิผลตนเองตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ (รายตัวชีว้ดั) 

  รอบ  ๙ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :  

เบอรตดิตอ :   เบอรตดิตอ :   

คําอธบิาย : 
 

 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน :  (ขอใหกรอกขอมูลผลการดําเนินงานใหครบถวนตามประเด็นการประเมินผลพรอมหลักฐาน

อางอิงท่ีสอดคลองและชัดเจน) 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 

๑  

๒  

๓  

๔  

๕  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 

ท่ีได 

คาคะแนน        

ถวงน้ําหนัก 

     
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนนิการ  : 
 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

 

 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :      
 

 

แบบฟอรมสําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปนแบบผสม (Hybrid) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๔ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

รายงานการประเมนิผลตนเองตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ (รายตัวชีว้ดั) 

  รอบ  ๙ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดือน 

ขอเสนอแนะสาํหรับการดําเนนิงานในปตอไป :      
 

 

หลกัฐานอางอิง : 

การเขียนรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 

สําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปนแบบผสม (Hybrid) 

ขอใหสวนราชการกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้  

หัวขอการรายงาน คําอธบิาย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการ

รายงาน 

๒. ช่ือตัวช้ีวัด ระบุช่ือตัวช้ีวัดและลําดับท่ีของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ  

๓. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด ระบุช่ือผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด พรอมเบอรติดตอ 

๔. ผูจัดเก็บขอมูล ระบุช่ือผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ 

๕. คําอธิบาย กรณีตัวช้ีวัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง 

   ใชคําอธิบายตัวช้ีวัดตามรายละเอียดในคูมือการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๖. ขอมูลผลการดําเนินงาน กรณีตัวช้ีวัดประเมินเปนข้ันตอนการดําเนินงาน 

   อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานในแตละข้ันตอนตามเกณฑการ

ใหคะแนนของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการของสวน

ราชการ  

  กรณีตัวช้ีวัดประเมินเปนเชิงปริมาณ  

   ขอมูลผลการดําเนินงานจะแสดงผลเปนตัวเลข โดยขอใหแสดง

ขอมูลผลการดําเนินงานท้ังหมดท่ีใชใน การคํานวณผลคะแนนตาม

สูตรการคํานวณหรือนิยามของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

๗. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๘. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน แสดงรายละเอียดของการคํานวณผลการประเมินของตัวช้ีวัดตามท่ีระบุ

ในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๙. คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได

ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการท่ีไดดําเนินการ สําหรับ

ตัวช้ีวัดน้ี 

๑๐. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงาน สําหรับตัวช้ีวัดน้ี 

๑๑. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวช้ีวัดน้ี 

๑๒. ขอเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนินงานในป

ตอไป  

ระบุขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดน้ีในปงบประมาณ

ตอไป 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๕ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

หัวขอการรายงาน คําอธบิาย 

๑๓. หลักฐานอางอิง ระบุถึงช่ือหรือชนิดของหลักฐานท่ีใชอางอิงและจํานวน  ของเอกสารท่ีได

จัดสงมา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวช้ีวัดสามารถดูไดจากคูมือการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หวัขอแนวทางการประเมนิผล ตวัอยาง

หลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๖ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมที ่ ๖ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๗ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดอืน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    

โทรศพัท :   โทรศพัท :    

คําอธิบาย :  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 

(รอย

ละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน        

ถวง

น้ําหนัก 

     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ  

     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
        

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      
 

หลักฐานอางอิง :  
 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๘ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตัวอยางแบบฟอรมรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ : .………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

หนวยวัด : ………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

น้ําหนัก :   ..................................................................................……………………………………………………………… 

 

คําอธิบาย  :   

 .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ....................... 

คํานิยาม : 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................    

..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

สูตรคํานวณ :  

 .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......... ...........................................................................................................................................................  

เกณฑการใหคะแนน :  

  

 .........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ................................ 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๙๙ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

     

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

.................................................................................................................................... ......... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

การายงานผลการดําเนินงาน : 

 ...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  

.................................................................................................................................... .......... 

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

หนวยปฏิบัติ :  

.................................................................................................................................... ......... 

......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ...................... 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :    

.................................................................................................................................... .......... 

......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ...................... 

ผูจัดเก็บขอมูล :    

 ................................................................................................................................. ............ 

......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ...................... 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๑๐๐ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 หนา ๑๐๑ 
             กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการศึกษา 

ตารางมอบหมายหนวยรับผิดชอบตัวช้ีวัดหลัก บช.ศ. และการถายทอดลงสูหนวยปฏิบัติตามตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ลําดับ      หนวย 

 มิติที่ ๑ มิติที่ ๒  
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๑. บก.อก.            ๖ 

๒. สศป.            ๙ 

๓. วตร.            ๖ 

๔. บก.ฝรก.            ๖ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา 
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๑๑. ฝอ.๕ บก.อก.            ๖ 

๑๒. ฝอ.๖ บก.อก.            ๖ 

๑๓. ศูนยสงเสริมจริยธรรม บก.อก.            ๖ 
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