แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกองหรือเทียบเทา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำนำ
แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า ของ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
และจั ดทารายงานผลการปฏิบั ติราชการตามคารับ รองการปฏิ บัติราชการ ระดั บกองหรือเทียบเท่าให้ เป็ นไปใน
รูปแบบเดียวกัน มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางและขั้นตอนอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทางาน และ
ทาให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
มิถุนายน 2563

บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บั ญญั ติ ว่า การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุ บเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน มี ผู้ รั บ ผิ ดชอบต่ อผลของงาน และพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธีการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดให้ ส่วนราชการดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รั บ บริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้ มีการประเมินผลภาพรวมของผู้ บั งคับบั ญ ชาแต่ล ะระดับ หรือ
หน่วยงานในส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด สามารถเพิ่มผลงาน
โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถดาเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ส่วนราชการจะได้รับจัดสรร
เงินรางวัลเพื่อนาไปจัดสรรในส่วนราชการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบขั้นตอน วิธีการ
ดาเนินการจากในคู่มือฉบับนี้ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่าต่อไป
2.2 เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.3 เพื่อให้ เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบั ติงานของกลุ่มพัฒ นาระบบบริหารทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการจัดทา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า และเพื่อเป็นหน่วยงานกลาง
ในการให้คาแนะนาแก่หน่วยงานอื่น ๆ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
3. ขอบเขต
แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่าของ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครอบคลุมถึงการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกองหรือเทียบเท่า

4. คำจำกัดควำม
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การแสดงความจานงระหว่างผู้ทาคารับรอง คือ หัวหน้าส่วนราชการ
กับผู้รับคารับรอง คือ ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ ในการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิด
ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามที่ ส่ ว นราชการต้ อ งการให้ บ รรลุ ผ ลใน 4 มิ ติ คื อ มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล
ด้านคุณภาพการให้ บริการ ด้านประสิทธิภ าพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒ นาองค์การ โดยมีตัวชี้วัด
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนภายในระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ
กรอบกำรประเมินผล หมายถึง ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกองหรือเทียบเท่า
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การรายงานรายละเอียดของผล
การดาเนินงานแต่ละตัวชี้วัดเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Site Visit) หมายถึง
การวิเคราะห์ ผลการดาเนิ น งาน และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ณ ส่ ว นราชการ จ านวน 1 ครั้ ง เพื่ อ รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคารับ รองการปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กำรลงนำมคำรั บรองกำรปฏิบัติ รำชกำร หมายถึง การลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง
หัวหน้าส่วนราชการกับผู้รับคารับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลงาน และถือเป็นเอกสารที่
แสดงถึงการท าความตกลงถึงผลการปฏิบั ติราชการ ตัว ชี้วัด และน้าหนัก เป้ าหมาย และเกณฑ์ การให้ ค ะแนน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจานงในการรับผิดชอบต่อผลสาเร็จหรือผลงาน
ระยะเวลำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสอดคล้องกับปีงบประมาณ
5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง
หรือเทียบเท่า ทาหน้าที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ใน
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการฯ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประจาปีของกองหรือเทียบเท่า
ผู้ อานวยการกอง/ส านั ก/เทียบเท่า มีหน้ าที่ ควบคุม กากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนิ นงานในแต่ ละ
ขั้นตอน
บุคลากรภายในกอง/สานัก/เทียบเท่า มีหน้าที่ ประสาน ดาเนินงาน ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน

6. Work Flow กระบวนงำน
ฝ่ำยเลขำนุกำร (กพร.)

คณะกรรมกำร

ส่วนรำชกำร

ลงนามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ

จัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ

อธิบดี ลงนาม

ประชาสัมพันธ์และ
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

รายงานผลต่ออธิบดี

7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนกำรทำงำน
กอง/สานัก/เทียบเท่า จัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการ และ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
การลงนามในสัญญาระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับหัวหน้าส่วน
ราชการว่าจะสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามที่ได้ตกลงไว้ใน
คารับรองการปฏิบัติราชการ

จัดทาเอกสารที่ลงนาม
คารับรองฯ

ดาเนินการตามคารับรองฯ
รายงานและประเมินตนเอง

ติดตามประเมินผล

ผังงำน
จัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
ภายใน - กอง/สานัก/
ม.ค.
เทียบเท่า

2 วัน
ลงนามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ

- ผู้บังคับบัญชา
- หัวหน้าส่วน
ราชการ

ขั้นตอนกำรทำงำน
กพร. ดาเนินการจัดทาหนังสือ
แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัด
เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่กอง/
สานัก/เทียบเท่า
- กอง/สานัก/เทียบเท่า ดาเนินการ
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดคารับรองฯ
- กพร. ประสานและให้คาปรึกษา
แนะนาหน่วยงานในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดคารับรองฯ
- กพร. ประสานหน่วยงานเพื่อ
รวบรวมผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลการประเมินตนเอง
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. - 31 มี.ค.)
- กพร. ประสานหน่วยงานเพื่อ
รวบรวมผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลการประเมินตนเอง
รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. - 30 มิ.ย.)
- กพร. ประสานหน่วยงานเพื่อ
รวบรวมผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลการประเมินตนเอง
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
- คณะกรรมการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับกองหรือเทียบเท่า ลงพื้นที่
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (Site Visit) ณ ส่วน
ราชการ

ผังงำน
การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่
กอง/สานัก/เทียบเท่า

ดาเนินการตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดคารับรองฯ

ติดตาม/ประเมินผล
ตนเองตามคารับรองฯ
รอบ 6 เดือน

ติดตาม/ประเมินผล
ตนเองตามคารับรองฯ
รอบ 9 เดือน

ติดตาม/ประเมินผล
ตนเองตามคารับรองฯ
รอบ 12 เดือน

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (Site Visit)
ณ ส่วนราชการ

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
ภายใน - กพร.
2 สัปดาห์
หลังจาก
ลงนาม
เสร็จสิ้น
ตลอดปี - กอง/สานัก/
งบประมาณ เทียบเท่า
- กพร.

ภายใน
15 เม.ย.

- กอง/สานัก/
เทียบเท่า
- กพร.

ภายใน
15 ก.ค.

- กอง/สานัก/
เทียบเท่า
- กพร.

ภายใน
15 ต.ค.

- กอง/สานัก/
เทียบเท่า
- กพร.

ภายใน พ.ย. - คณะ
– ธ.ค. กรรมการฯ
- กพร.

ขั้นตอนกำรทำงำน
- กพร. รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปี ต่ออธิบดี

ผังงำน

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
ภายใน ธ.ค. - กพร.

รายงานผลต่ออธิบดี

8. เอกสำรอ้ำงอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8.2 ยุทธศาสตร์กรม กองในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
8.3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงาน ก.พ.ร.
9. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบด้วย
9.1 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.2 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.3 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดาเนินงาน (Milestone)
9.4 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดผลสาเร็จ/ไม่สาเร็จ (Pass/Fail)

บทที่ 2
กำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับกองหรือเทียบเท่ำ
1. กรอบกำรประเมินผล
กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการตามค ารับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประกอบด้ วยประเด็ นการ
ประเมิ น ผล 4 มิ ติ ได้ แก่ มิ ติ ที่ 1 มิ ติ ด้ านประสิ ท ธิ ผ ล มิ ติ ที่ 2 มิ ติ ด้ านคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร มิ ติ ที่ 3 มิ ติ ด้ าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ มีน้าหนักรวม ร้อยละ 100 ดังนี้
มิติที่ 1 : ด้ำนประสิทธิผล (ร้อยละ 50)
มิติที่ 2 : ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (ร้อยละ 10)
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แสดงการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ตามภารกิจหลัก และภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ ส่ วนเสี ย ในการให้ บริการที่ มี คุ ณภาพ สร้างความพึ ง
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด พอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประโยชน์สุขต่อประชาชน
มิติที่ 3 : ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร มิติที่ 4 : ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร (ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 20)
แสดงความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการของ แสดงความสามารถในการบริห ารจัดการหน่ วยงาน
หน่วยงาน เช่น การบริหารงบประมาณ การปรับปรุง เพื่ อ สร้ า งความพร้ อ มในการสนั บ สนุ น แผนปฏิ บั ติ
กระบวนงาน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ราชการและภารกิจหลักของหน่วยงาน
สาหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวแยกตามมิติ สามารถแสดงได้ ดังนี้
กรอบกำรประเมินผลของส่วนรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ...
ด้ำนประสิทธิผล (ร้อยละ 50)

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (ร้อยละ 10)

• ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการ
ดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน (Functional base) หาก
ไม่มีให้กาหนดตัวชีว้ ัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานแทน
• ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda base)

• ระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อผู้รับบริการ

ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตริ ำชกำร
(ร้อยละ 20)

ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร (ร้อยละ 20)

• ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของหน่วยงาน
• ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานประหยัด
พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ามันเชื้อเพลิง)
• ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม 5 ส
• ระดับความสาเร็จในการจัดทาคู่มือกระบวนการ
หลักของหน่วยงาน

• ระดับความสาเร็จของการจัดการความรูข้ อง
หน่วยงาน
• ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
• ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ของหน่วยงาน

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน
2.1 ควำมหมำยของเกณฑ์ในกำรให้คะแนน
2.1.1 เกณฑ์ “ระยะเวลา” หมายถึง ระยะเวลาการส่งรายงานตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 15
กรกฎาคม) รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม) ซึ่งเป็นภาพรวมของกองนั้นๆ โดยการหักคะแนนสาหรับเกณฑ์
ระยะเวลานี้ ให้ยึดเกณฑ์การให้คะแนนของสานักงาน ก.พ.ร. ที่จะปรับลดคะแนนลง 0.0500 คะแนนต่อ 1 วันทาการ
2.1.2 เกณฑ์ “ความครบถ้วน” หมายถึง
- มีเอกสารหลักฐานการดาเนินงานตามเกณฑ์/เงื่อนไขครบถ้วน
- ดาเนินงานตามเกณฑ์/เงื่อนไขได้ครบถ้วน
2.1.3 เกณฑ์ “ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ” หมายถึง
- ความถูกต้องในการคานวณตามหลักสถิติ
- ความน่าเชื่อถือของการดาเนินงานและเอกสาร
2.2 เกณฑ์กำรหักคะแนน ความถูกต้องและความครบถ้วน/ความน่าเชื่อถือ ให้ใช้เกณฑ์ค่าคะแนนตาม
ตารางด้านล่างนี้ เป็นเกณฑ์ประกอบดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
ระดับควำมผิดพลำด
มาก
ปานกลาง
น้อย

กำรหักคะแนน
0.5
0.3
0.1

3. ระดับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กองและ 2) สานัก/เทียบเท่า/
หน่ วยขึ้นตรง โดยผลการประเมินจะมีคะแนนเต็มเท่ากับ 5.00 และแบ่งระดับผลการประเมินเป็น 4 ระดับ ตามช่ วง
คะแนนประเมิน ดังนี้
1) กอง
(1) ระดับดีเด่น มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.61 – 5.00
(2) ระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.36 – 4.60
(3) ระดับดี
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.11 – 4.35
(4) ระดับชมเชย มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.86 – 4.10
2) สานัก/เทียบเท่า/หน่วยขึ้นตรง
(1) ระดับดีเด่น มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.76 – 5.00
(2) ระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.51 – 4.75
(3) ระดับดี
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.26 – 4.50
(4) ระดับชมเชย มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 – 4.25

4. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล ดาเนินการใน 4 ลักษณะ ดังนี้
1) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน แผนการดาเนินงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอานาจ ภาพถ่าย เป็นต้น
2) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ดาเนินการของส่วนราชการ เป็นต้น
3) การสังเกตการณ์เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนราชการ เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่
ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ระบบ
ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้
5. รอบกำรประเมินผลส่วนรำชกำร
การติ ด ตาม (Monitoring) และการประเมิ น ผล (Evaluation) การปฏิ บั ติ ร าชการส่ ว นราชการจะต้ อ งมี ก าร
รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ กพร. ทราบ ดังนี้
5.1 รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร (Self-assessment report: SAR)
ได้กาหนดการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ 3 รอบ ได้แก่
5.1.1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) ภายในวันที่ 15 เมษายน
5.1.2 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
5.1.3 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
5.2 กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร (Site Visit) ณ ส่ ว นราชการ จ านวน 1 ครั้ ง โดยจะ
ดาเนินการตรวจประเมินประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี

บทที่ 3
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับกองหรือเทียบเท่ำ
กอง/สานัก/เทียบเท่าที่ได้ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า จะต้องรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการฯ ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบริหาร โดยรายงานผลการดาเนินงาน
ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ ผ่านแบบฟอร์มการรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า โดยแบ่งรอบการรายงานเป็น 3 รอบ คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดย
ให้รายงานผลการปฏิบั ติราชการฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือ
เทียบเท่า หากกอง/สานัก/เทียบเท่าใดส่งรายงานผลการประเมินตนเองล่าช้าจะถูกปรับลดคะแนนตาม เงื่อนไขที่
กาหนดไว้
1. กำรจัดทำรำยงำน
1.1 หน่ ว ยงานต้ อ งเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ค รอบคลุ ม ครบถ้ ว นและชั ด เจน
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า
1.2 หน่วยงานจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ตามแบบฟอร์มรายงานที่กาหนดส่งให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตามระยะเวลาที่กาหนด
2. แบบฟอร์ม
2.1 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2.2 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2.3 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดาเนินงาน (Milestone)
2.4 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดผลสาเร็จ/ไม่สาเร็จ (Pass/Fail)
3. กำรคำนวณผลกำรประเมิน
3.1 วิธีการคานวณผลการประเมิน สามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบ ดังนี้
1) การคานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2) การคานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
3) การคานวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดาเนินงาน (Milestone)
4) การคานวณผลการประเมินตัวชี้วัดผลสาเร็จ/ไม่สาเร็จ (Pass/Fail)

3.2 การคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

=

(ค่าคะแนนที่ได้ x น้าหนักของคะแนนตัวชี้วัดนั้นๆ)
น้าหนักของคะแนนรวมทุกตัวชี้วัด

ตัวอย่ำง
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของหน่วยงาน

น้ำหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลกำร
ดำเนินงำน
100

ค่ำคะแนนที่ได้
5

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
0.2500

โดยที่ น้าหนัก คือ ร้อยละ 5 น้าหนักรวมทุกตัวชี้วัด คือ 100 และค่าคะแนนที่ได้ คือ 5
ดังนั้น ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก = 5 x 5 = 0.2500
100
4. ตัวอย่ำงวิธีกำรคำนวณผลกำรประเมิน
แบบที่ 1 : กำรคำนวณผลกำรประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
คำอธิบำย : การประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับเกณฑ์
การให้คะแนนที่กาหนดไว้
ตัวอย่ำง : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ
88
91
94
97
100
ผลการดาเนินงานจริง

93

ผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง :
ผลการดาเนินงานจริงเท่ากับ ร้อยละ 93 มากกว่าผลการดาเนินงาน ร้อยละ 91 ที่เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนนที่ 2 = ร้อยละ 2 ดังนั้นผลคะแนนจริงที่ได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 2 และ 3 โดยมีวิธีการ
คานวณ ดังนี้
1) หำผลต่ ำงของช่วงร้อยละ ผลการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่ วยงาน ร้อยละ 93
จะอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 91 และ ร้อยละ 94 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ (94 - 91) = 3
2) หำผลต่ำงของระดับคะแนน ผลการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน ร้อยละ
93 เมื่อดูเกณฑ์การให้คะแนนจะพบว่า อยู่ในช่วงของระดับคะแนน 2 แต่ไม่เกิน 3 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ (3 – 2)
=1

3) หำผลต่ำงของผลกำรดำเนินกำร ผลการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน ร้อยละ
93 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ 2 คือ 91 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ (93 - 91) = 2
4) กำรหำเศษของคะแนน ให้นาผลต่างของผลการดาเนินการ คูณกับผลต่างของระดับคะแนน หารด้วยผลต่าง
ของช่วงร้อยละ 2 x 1 = 0.6667
3
5) สรุ ป คะแนน คะแนนของตั ว ชี้ วั ด นี้ มาจากการน าระดั บ คะแนนที่ ผ ลการด าเนิ น การตกอยู่ ในช่ ว งนั้ น ๆ
มาบวกกับเศษของคะแนน ดังนั้น ผลการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน ร้อยละ
93 จะได้คะแนนเท่ากับ 2 + 0.6667 = 2.6667
สรุปผลกำรดำเนินงำน :
ส่วนราชการมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน ร้อยละ 93 จะได้คะแนนเท่ากับ
2.6667
แบบที่ 2 : กำรคำนวณผลกำรประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
คำอธิบำย : การประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลความสาเร็จจากคุณภาพของการดาเนินงานเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับคะแนน 5 ระดับ
ตัวอย่ำง : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
แผนปฏิบัติการฯ
6
7
8
9
10
มีเนื้อหาและคุณภาพ ประเด็นย่อย ประเด็นย่อย ประเด็นย่อย ประเด็นย่อย ประเด็นย่อย
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
หลัก และ 10 ประเด็น
ย่อย และระบุถึงส่วนที่
จะพัฒนาเพิ่มเติมจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ผลการประเมินเชิงคุณภาพจริงที่ได้
2.0000

ผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง :
ผลกำรดำเนินงำน
ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3
ประเด็นหลักใน 7 ประเด็นย่อย

คะแนนที่ได้
2.0000

สรุปผลกำรดำเนินงำน :
ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลักใน 7 ประเด็นย่อย
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนแล้วส่วนราชการจะได้เท่ากับระดับคะแนน 2.0000
แบบที่ 3 : กำรคำนวณผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Milestone)
คำอธิบำย : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดาเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลความสาเร็จจาก
ความคืบหน้าของผลการดาเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่กาหนด แล้วพิจารณาให้
คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนด
ตัวอย่ำง : ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับคะแนน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ระดับที่ 1
จัดตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 – 2562 ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 2
จัดทาร่างแผนปฏิบัติการฯ
ระดับที่ 3
ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ
ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์
ระดับที่ 4
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สาหรับปี 2561 ได้ร้อยละ 80
ระดับที่ 5
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สาหรับปี 2561 ได้ร้อยละ 100 และมีรายงาน
สรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการดาเนินงานในปี 2561
ผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง :
ระดับคะแนน
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนที่ได้
ระดับที่ 1
จัดตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 2560 – 2562
1.0000
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 แล้ว
ระดับที่ 2
จัดทาแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีได้แล้วเสร็จ
1.0000
ระดับที่ 3
มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และ ได้ดาเนินการปรับปรุง 1.0000
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ไปแล้ว
ระดับที่ 4
ไม่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สาหรับปี 2561
0
ระดับที่ 5
ไม่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สาหรับปี 2561
0

สรุปผลกำรดำเนินงำน :
• ส่วนราชการสามารถดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3
• ส่วนราชการไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ ในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จึงถูกปรับลดคะแนนความ
ครบถ้วนในขั้นตอนที่ 4 และ 5 ประเด็นละ 1.0000 คะแนน รวม 2.0000
ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์แล้ว ส่วนราชการสามารถดาเนินการได้คะแนน 3.0000 คะแนน
แบบที่ 4 : กำรคำนวณผลกำรประเมินตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ (Pass/Fail)
คำอธิบำย : การประเมินตัวชี้วัดผลสาเร็จ/ไม่สาเร็จ (Pass/Fail) เป็นการประเมินผลความสาเร็จจากผลการ
ดาเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ระดับคะแนน 2 ระดับ คือ
ผลกำรประเมิน
คะแนนที่ได้รับ
ผ่าน/สาเร็จ
5
ไม่ผ่าน/ไม่สาเร็จ
1
ตัวอย่ำง : ผลสาเร็จของการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับคะแนน
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ไม่สามารถจัดทารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้
หรือจัดทารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้หลังวันที่
30 กันยายน 2562
จัดทารายงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง :
ผลกำรดำเนินงำน
ส่วนราชการสามารถดาเนินการจัดทารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

คะแนนที่ได้
5.0000

สรุปผลกำรดำเนินงำน :
ส่วนราชการสามารถดาเนินการจัดทารายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนแล้วส่วนราชการจะได้เท่ากับระดับคะแนน
5.0000

ภำคผนวก

แบบฟอร์มและตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
สำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมำณ

 รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
คำอธิบำย :
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.

ชื่อตัวชี้วัด

2561

2562

2563

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2562
2563

................................
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำน
น้ำหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ชื่อตัวชี้วัด...............................
คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
หลักฐำนอ้ำงอิง :

ระดับ 4

ผลกำร
ดำเนินงำน

ระดับ 5

ค่ำคะแนนที่ได้

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

คำอธิบำยกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
(สำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมำณ)
ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
หัวข้อรำยงำน
รอบระยะเวลาการรายงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ชื่อผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์
คาอธิบาย

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน

คำอธิบำย
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน
ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแล ติดตามการดาเนินงานให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสาเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้งที่สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่
ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทางานเป็นประจา
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทางานเป็นประจา
กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง
▪ ใช้คาอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือสานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการประจาปีงบประมาณ
▪ กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง
▪ ระบุคาจากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ประเมินและ
ผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัด
ระบุผลการดาเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตัวชี้วัด พร้อมทั้งแจ้ง
ข้อมูลประกอบที่ใช้ในการคานวณให้ครบถ้วนตามคานิยามหรือสูตรการคานวณ
ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ

การคานวณคะแนนจากผล
การดาเนินงาน
- ตัวชีว้ ัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ▪ ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
- น้าหนัก
▪ ระบุน้าหนักตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ผลการดาเนินงาน
▪ ระบุผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมีหน่วยนับ
เหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สาหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด
ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผลการดาเนินงานให้ครบถ้วน)
- ค่าคะแนนที่ได้
▪ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนาผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่กาหนดไว้

หัวข้อรำยงำน

คำอธิบำย
▪ กรณีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีผลการดาเนินงานมากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด และไม่ได้ระบุอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนให้คานวนค่าคะแนนที่ได้ ดังนี้
ตัวอย่าง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนนที่ 1 คะแนนที่ 2 คะแนนที่ 3 คะแนนที่ 4 คะแนนที่ 5
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานที่ได้ คือ ความพึงพอใจร้อยละ 73
1. วิธีกำรคำนวณค่ำคะแนนด้วยวิธีบัญญัติไตรยำงศ์ ดังนี้
ผลต่างของร้อยละความพึงพอใจในเกณฑ์การให้คะแนนที่ 3 กับ คะแนนที่ 4
= ร้อยละ 75 - ร้อยละ 70 = 5
ความพึงพอใจ ร้อยละ 73 มากกว่า ความพึงพอใจ ร้อยละ 70 ที่เกณฑ์การให้
คะแนนที่ 3 = 73 - 70 = ร้อยละ 3
วิธีคำนวณคะแนนที่ได้ด้วยวิธีกำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์
ผลต่างของร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 5

ผลต่างของร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 3

เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน

เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน

1
1x3
5

คะแนน

= 0.6 คะแนน

ดังนั้น ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 73 จะได้คะแนนเท่ากับ = 3 + 0.6 = 3.6 คะแนน

2. วิธีกำรคำนวณค่ำคะแนนโดยใช้สูตร ดังนี้
คะแนนเต็มตามเกณฑ์ประเมินที่ได้ +

(ร้อยละความพึงพอใจที่ได้ – ร้อยละความพึงพอใจของคะแนนเต็มตามเกณฑ์การประเมินที่ได้)
(ช่วงความต่างของร้อยละความพึงพอใจตามเกณฑ์)

ดังนั้น คะแนนที่ได้ = 3 +
- คะแนนถ่วงน้าหนัก

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการที่ได้ดาเนินการ

(73 - 70)
(75 - 70)

= 3 + 0.6
= 3.6
▪ ระบุค่าคะแนนถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนาค่าคะแนนที่ได้ของ
ตัวชี้วัดมาคูณกับน้าหนักของตัวชี้วัดหารด้วย 100 (คะแนนถ่วงน้าหนักทศนิยม
4 ตาแหน่ง)
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้

หัวข้อรำยงำน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดาเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการ
ดาเนินงานในปีต่อไป
หลักฐานอ้างอิง

คำอธิบำย
ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้งที่ควบคุมได้
และควบคุมไม่ได้
ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุมได้และ
ควบคุมไม่ได้
ระบุข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณต่อไป
▪ ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจานวนของเอกสารที่ได้จัดส่ง

มา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยชนิดของ
หลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการฯ หัวข้อแนวทางการประเมินผล
▪ ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่า
เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร

ตัวอย่ำง
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : ... ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายรักชาติ มีสุข

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุขใจ ไม่โกงใคร

โทรศัพท์ : 077-4xx-xxx

โทรศัพท์ : 077-4xx-xxx

คำอธิบำย : การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 – ก.ย.
53) เปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน : (ขอให้กรอกข้อมูลผลการดาเนินงานให้ครบถ้วน)
มูลค่าการส่งออก (US$)ปีงบประมาณ พ.ศ.

การส่งออก

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

2551

2552

2553

2552

2553

12,365.14

13,245.75

14,504.09

7.12

9.50

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

3

5

7

9

11

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำน
ประกอบตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การส่งออก

น้ำหนัก
(ร้อยละ)
25

ผลกำรดำเนินงำน

ค่ำคะแนนที่ได้

9.50

4.2500

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
1.0625

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการดาเนินมาตรการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการส่งออกของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่
1) ดาเนินการมาตรการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก
ของสินค้าไทยในตลาดโลกที่สาคัญได้แก่ การเจรจากับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับพหุภาคีและ
ทวิภาคีเพื่อเป็นการรุกขยายและรักษาตลาด รวมทั้งการเจรจาเพื่อจัดทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี
(เอกสารแนบ 1)
2) เจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของไทยและแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้ากับ
ประเทศต่างๆ (เอกสารแนบ 2)
3) พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ การค้ าทั้ งภายในประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ส่งออก ได้แก่ การพัฒนาระบบการให้บริก ารร่วม
One Stop Services ของกระทรวงพาณิ ช ย์ การส ารวจเส้ น ทาง โลจิ ส ติ ก ส์ ไทย-ลาวเวียดนาม-จีน การสารวจเพื่อจัดตั้ง Distribution Center ในต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและ
อินเดีย การจัดให้มี Trade Finance เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้า/ห้องเย็นในภูมิภาค (เอกสารแนบ 3)
4) การดาเนินมาตรการควบคุมราคาสินค้าภายในประเทศที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อเป็นการตรึงราคา
สินค้าในประเทศไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ราคาน้ามันสูงขึ้น เป็นการลดภาระด้าน
ต้นทุนการผลิตให้กับผู้ผลิตและผู้ส่งออก (เอกสารแนบ 4)
5) จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การตลาดร่ ว มกั บ ภาคเอกชนเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ งในตลาดหลั ก และตลาดใหม่
ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพที่สาคัญได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Thailand
Exhibition) การจั ด คณ ะผู้ แ ทนการค้ า การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกระจายสิ น ค้ า (DN/DC)
การส่ ง เสริ ม การขายร่ ว มกั บ ผู้ ซื้ อ หรื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า OTOP Premium to the World
การสร้างภาพลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสินค้า และธุรกิจบริการ รวมทั้งภาพลักษณ์
ของประเทศไทย เป็นต้น (เอกสารแนบ 5 และ 6)
6) ด าเนิ นกิ จกรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ช่ ว ยผลั ก ดั น การส่ งออก ที่ ส าคั ญ เช่ น ส่ งเสริ ม ธุ ร กิ จ Global
Sourcing ธุรกิจ Offshore และส่งเสริมโลจิสติกส์ (Trade Logistics) รวมทั้งสร้างนักธุรกิจ
Intertrader เป็นต้น (เอกสารแนบ 7 )
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
1. ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. เศรษฐกิจและการค้าของตลาดส่งออกสาคัญ ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในตลาดหลัก และตลาดใหม่
3. รั ฐบาลได้ ด าเนิ น การขยายตลาดสิ นค้ าเกษตรอย่ างต่ อเนื่ องและจริ งจั ง โดยเฉพาะสิ นค้ าข้ าว
มันสาปะหลัง ยางพารา และสินค้าอาหาร

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
1. ราคาน้ามันในตลาดโลกที่มีความผันผวน
2. ทิศทางและแนวโน้มของเศรษฐกิจตลาดส่งออกสาคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ จากปัญหาสินเชื่อ
Sub-Prime
3. ทิศทางและแนวโน้มค่าเงินบาทและเสถียรภาพ
4. ต้นทุนการผลิตสินค้าในประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
5. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
การดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดรูปแบบการ
ทางานที่เป็นระบบ และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น
หลักฐำนอ้ำงอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จานวน 97 แผ่น)
1. รายงานสรุปผลการเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดการจัดกิจกรรม
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการเจรจาในแต่ละประเทศคู่เจรจา พร้อมภาพถ่าย จานวน 5 แผ่น
2. รายงานสรุปประเด็นการดาเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางการค้า จานวน 4 กรณี
พร้อมรายละเอียดการดาเนินการ รายงานการประชุม และมติคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 22 แผ่น
3. รายงานสรุปการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนรายละเอียดการจัด
กิจกรรม รายงานการประชุมและภาพถ่ายของแต่ละกิจกรรม จานวน 15 แผ่น
4. รายงานสรุปการดาเนินมาตรการเพื่อควบคุมราคาสินค้า พร้อมทั้งผลความสาเร็จของการ
เปลี่ยนราคาของสินค้าแต่ละรายการ จานวน 3 แผ่น
5. สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก โดยแยกเป็นตลาดหลักและตลาดใหม่ ตลอดจน
รายละเอียดการจัดกิจกรรม ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเอกสารและภาพถ่ายของแต่ละกิจกรรม
จานวน 28 แผ่น
6. สาเนาข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าจานวน 8 ฉบับ จานวน 14 แผ่น
7. สรุปผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมรายชื่อนักธุรกิจ Intertrader 53 คน
จานวน 8 แผ่น
8. รายงานข้อมูลสถิติการส่งออกแต่ละเดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) จานวน 2
แผ่น

แบบฟอร์มและตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
สำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภำพ

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

คำอธิบำย :
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
คำอธิบำย
1.
2.
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน : (ส่วนรำชกำรไม่ต้องใส่ผลคะแนนมำ)
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร :
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
หลักฐำนอ้ำงอิง :

ผลกำร
ดำเนินงำน

ค่ำคะแนนที่ได้

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

คำอธิบำยกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
(สำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภำพ)
ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
หัวข้อกำรรำยงำน

คำอธิบำย

รอบระยะเวลาการรายงาน

ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ❑ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน

ชื่อตัวชี้วัด

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ชื่อผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแล ติดตามการดาเนินงานให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสาเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้งที่สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่
ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทางานเป็นประจา

หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทางานเป็นประจา

คาอธิบาย

กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง
▪ ใช้คาอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือสานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การ

จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณของส่วนราชการ
กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง
▪ กรอกรายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บข้อมูล ตามคารับรองการ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน

ปฏิบัติราชการ
อธิบายรายละเอียดการดาเนินงานที่มีความสอดคล้องกับประเด็นการประเมินผลที่
กาหนดไว้ของตัวชี้วัดนั้นๆ

เกณฑ์การให้คะแนน

ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ

การคานวณคะแนนจากผล
การดาเนินงาน

ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา เนื่องจากผู้ประเมินจะเป็นผู้พิจารณาให้
คะแนนสาหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการที่ได้ดาเนินการ

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดาเนินการสาหรับตัวชี้วัดนี้

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดาเนินงาน

ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดาเนินงานสาหรับตัวชี้วัดนี้

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน

ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานสาหรับตัวชี้วัดนี้

หัวข้อกำรรำยงำน

คำอธิบำย

ข้อเสนอแนะสาหรับการ
ดาเนินงานในปีต่อไป

ระบุข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณต่อไป

หลักฐานอ้างอิง

ระบุชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจานวนของเอกสารที่จัดส่งมา เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิง
ของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการฯ หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่าง
หลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น

 รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : …..ระดับความสาเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสะสมบุญ ไว้ชาติหน้า
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจริงใจ รักคนดี
เบอร์ติดต่อ : 077-1xx-xxx
เบอร์ติดต่อ : 077-1xx-xxx
คำอธิบำย :
ระดับความสาเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการค้า เป็นการประมวลผลความสาเร็จของการ
ดาเนิ น การสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หาทางการค้า ประสิ ท ธิภ าพในการประสานความร่ว มมือ กั บ
ผู้ป ระกอบการและหน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง การสนับสนุนข้อมูล การติดตามและผลั กดันให้ การดาเนินการต่างๆ
เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือมาตรการทางการค้าหรือพั นธกรณี เพื่อหาข้อสรุปหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ทางการค้า เช่น
• การศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบสถานการณ์ กฎระเบียบ มาตรการกีดกันทางการค้า ได้แก่ การใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน การใช้มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงทางการ
ค้าระหว่างประเทศ การใช้มาตรการด้านสุขอนามัย และมาตรการอื่นที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
ส่งออกของสิ น ค้าไทย รวมทั้ งการที่สิ นค้าจากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาด จนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทย
• การจัดประชุมหารือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่ อประเมินสถานการณ์ และ
ร่วมกันพิจารณากาหนดข้อเสนอแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
• การดาเนินการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า หรือการใช้มาตรการทางการค้าตามแต่ละ
กรณี เช่น การดาเนินการมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน การจัดระเบียบบริหาร
การนาเข้าส่งออกสินค้า การจัดประชุม เจรจา รวมทั้งการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ภาคเอกชนกรณี ต่ า งประเทศออกกฎระเบี ย บทางการค้ าใหม่ ที่ จ ะมี
ผลกระทบกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย
• การติดตามและประเมินผลการดาเนินการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
ทั้ งนี้ ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานเป็ น การประเมิ น ผลเชิ งคุ ณ ภาพที่ ป ระมวลจากรายงานการ
ปฏิบัติงานในตอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในกรณีสาคัญ ได้แก่ AD/CVD Trade Barrier และมาตรการ
กีดกันทางการค้าการประเมินเชิงคุณภาพ พิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางการค้าระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) ความสาเร็จของการดาเนินการเทียบกับกิจกรรมตามแผนงานที่กาหนดไว้
2) ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายเทียบกับเป้าหมายผลสาเร็จที่กาหนดไว้ตามแผนงาน

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ
ประเด็นปัญหาทางการค้าฯในกรณีสาคัญ ๆ ทั้งสิ้น 2 กรณี ดังนี้
1. การทุ่มตลาดสินค้าสังกะสีออกไซด์
2. มาตรการทางการค้าของต่างประเทศกับเครื่องสุขภัณฑ์ของไทยเสียหาย
กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา)
ผลกำรดำเนินงำน
น้ำหนัก
กำร
กำร
ตัวชี้วัด/
(ร้อย
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
ละ)
เทียบกับ
เทียบกับ
แผนงำน
เป้ำหมำย
กรณีที่ 1 การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก
2.5
5
5
ลวดคาร์บอนสูง
กรณีที่ 2 มาตรการทางการค้าของ
2.5
5
5
ต่างประเทศกับเครื่องสุขภัณฑ์ของ
ไทย
รวม
5

ค่ำ
คะแนน
ที่ได้

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

5

2.5000

5

2.5000

5.0000

คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร :
กรณีที่ 1 กำรทุ่มตลำดสินค้ำเหล็กลวดคำร์บอนสูง (ตามเอกสารแนบ 1)
ความสาคัญของปัญหา
มีการนาเข้าสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงจาก 2 ประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบต่อราคา และผล
ประกอบการของอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตของไทย ทาให้ได้รับความเสียหาย เช่นปริมาณ/มูลค่าการขาย ราคา
ขาย กาไร ลดลง เป็นต้น อุตสาหกรรมภายในจึงยื่นคาขอให้พิจารณาตอบโต้ก ารทุ่ ม ตลาดสินค้าเหล็กลวด
คาร์บอนสูง
ผลการดาเนินการ
 ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน/กระบวนการ
1) การดาเนินการเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดตาม พ.ร.บ.การตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้า พ.ศ.2542 โดยสามารถดาเนินการได้ภายใน 1 ปี 1 เดือน 3 วัน
2) เนื่องจากมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียจานวนมาก ส่วนราชการต้องวิเคราะห์ข้อมูลและ
ผลกระทบต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาไต่
สวนและตัดสินใจมีมติได้
3) การพิจารณาข้อมูลและผลกระทบต่างๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และ
สาธารณะประกอบ

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

 ผลความสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
แม้ผลการไต่สวนจะไม่ได้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เพื่อปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในจาก
การค้าที่ไม่เป็นธรรม แต่ก็ได้ดาเนินการไต่สวนครบตามกระบวนการของกฎหมายและมีผลทาให้การนาเข้า
จาก 2 ประเทศชะงักงันในช่วงระยะเวลาไต่สวน
กรณีที่ 2 มำตรกำรทำงกำรค้ำของต่ำงประเทศกับเครื่องสุขภัณฑ์ของไทย (ตามเอกสารแนบ 2)
ความสาคัญของปัญหา
จากการที่ประเทศคู่ค้าได้ออกระเบียบ กาหนดมาตรฐานในการส่งสินค้าไปยังประเทศของตนเพิ่มขึ้น ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวมีขั้นตอน ที่ยุ่งยาก ใช้เวลานาน และเสียค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทยได้
ร้องเรียนปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขอ Product Certificate ซึ่งต้องมีการมาตรวจโรงงานทุกปี
โดยผู้ผลิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของเจ้าหน้าที่ของมาเลเซีย รวมทั้งปัญหาความยุ่งยากและ
ค่าใช้จ่าย ณ ท่าเรือ ซึ่งใช้เวลานานและค่าใช้จ่ายสูง กรณีการส่งออกด้วยวิธี Consignment Inspection ส่งผล
ให้การส่งออกของบริษัท ฯ ไปยังประเทศคู่ค้าดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินการ
 ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน/กระบวนการ
มาตรการต่ างๆ ที่ ได้ ด าเนิ น การในการแก้ ไขปั ญ หา เช่น ตรวจสอบข้อ เท็ จ จริงของปั ญ หา มี ห นั งสื อ ถึ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศคู่ค้า จัดคณะเดินทางนาโดยผู้บริหารของกระทรวง เดินทางไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
 ผลความสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ประเทศคู่ค้าขยายระยะเวลาของ Product Certificate เป็น 2 ปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ผลิต และกรณี
ปัญหาที่เกิดจากการที่กฎระเบียบไม่ชัดเจน ทาให้เกิดการตีความและก่อให้เกิดความยุ่งยากและเกิดภาระ
ค่าใช้จ่าย ณ ท่าเรือสูง รวมทั้งการเสียเวลานานในการตรวจสอบสินค้า หน่วยงานรับผิดชอบของประเทศคู่ค้า
รับจะนาไปแก้ไขระเบียบ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเข้าใจตรงกันภายในระยะเวลา 1 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ส่งออกและผู้นาเข้า หน่วยงานภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนการ
ได้รับความร่วมมือจากประเทศคู่กรณีในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
เนื่องจากยังมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางการค้า ได้แก่ ข้อกฎหมาย
มาตรการและนโยบายทางการค้า การกากับคุณภาพของสินค้าและการผลิต เป็นต้น ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงทั้งหมด

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
ควรมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างจริงจัง มีทิศทางเดียวกันในการมุ่งรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ
หลักฐำนอ้ำงอิง : (เป็นเอกสำรแนบในภำคผนวก จำนวน 109 แผ่น )
 เอกสำรแนบ 1 จำนวน 11 แผ่น ได้แก่
1) แบบคาขอให้ดาเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน จานวน 2 แผ่น
2) ประกาศเรื่องเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง จานวน 1 แผ่น
3) สาเนาหนังสือแจ้งรัฐบาลต่างประเทศ จานวน 3 แผ่น
4) แบบสอบถามสาหรับอุตสาหกรรมภายใน ผู้นาเข้า และผู้ผลิต/ผู้ส่งออก (ฉบับเปิดเผย) จานวน
2 แผ่น
5) หนังสือแจ้งผลวินิจฉัยเบื้องต้น แก่สถานเอกอั ครราชทูต ผู้ผลิต/ผู้ ส่งออก และอุตสาหกรรม
ภายใน เพื่อเสนอข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง จานวน 3 แผ่น
6) อื่นๆ (จัดเก็บไว้ที่ส่วนราชการ เนื่องจากเป็นเอกสารลับไม่สามารถเผยแพร่ได้)
 เอกสำรแนบ 2 จำนวน 49 แผ่น ได้แก่
1) หนังสือร้องเรียนปัญหาของภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากการกาหนดมาตรการทางการค้าของ
ต่างประเทศกับเครื่องสุขภัณฑ์ของไทย จานวน 3 แผ่น
2) สาเนาหนังสือแจ้งรัฐบาลต่างประเทศ จานวน 2 แผ่น
3) รายงานการประชุมการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา จานวน 26 แผ่น
4) เอกสารหลั กฐานและภาพถ่าย รายงานการประชุมต่างๆในการจัดคณะผู้ บริห ารเดินทางไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจากับประเทศคู่ค้า จานวน 18 แผ่น

แบบฟอร์มและตัวอย่ำงกำรเขียนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
สำหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนดำเนินงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท์ :
คำอธิบำย :

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ 1

กำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
หลักฐำนอ้ำงอิง :

ผลกำร
ดำเนินงำน

ค่ำคะแนนที่ได้

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

หัวข้อรำยงำน
รอบระยะเวลาการรายงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ชื่อผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์
คาอธิบาย

ข้อมูลผลการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
การคานวณคะแนนจากผล
การดาเนินงาน
- ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
- น้าหนัก
- ผลการดาเนินงาน

คำอธิบำย
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ❑ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ
รายงาน
ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแล ติดตามการดาเนินงานให้
ตัวชี้วัดบรรลุผลสาเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สานักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทางานเป็น
ประจา
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
ของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทางานเป็นประจา
กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง
▪ ใช้คาอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือสานักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของส่วนราชการ
กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง
▪ ระบุคาจากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้
ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด
ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆตามเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการต่างๆ
ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ

▪ ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
▪ ระบุน้าหนักตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการ
▪ ระบุผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมี
หน่วยนับเหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สาหรับตัวชีว้ ัดที่มีตัวชี้วัด
ย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผลการ
ดาเนินงานให้ครบถ้วน)

หัวข้อรำยงำน
- ค่าคะแนนที่ได้

คำอธิบำย
▪ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนาผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการคานวณตาม
แบบที่ 1 ในบทที่ 2 ทั้งนี้สาหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า
1 ตัวชี้วัด ให้ใช้วธิ ีการคานวณแบบที่ 2 ในบทที่ 2
- คะแนนถ่วงน้าหนัก
▪ ระบุค่าคะแนนถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนาค่าคะแนนที่
ได้ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้าหนักของตัวชี้วัดหารด้วย 100 (คะแนน
ถ่วงน้าหนักทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการ อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดาเนินการ สาหรับ
ที่ได้ดาเนินการ
ตัวชี้วัดนี้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้
ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการ
ระบุข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ
ดาเนินงานในปีต่อไป
ต่อไป
หลักฐานอ้างอิง
▪ ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจานวนของ
เอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัด
สามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการฯ หัวข้อแนวทางการประเมินผล
▪ ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น
ทั้งนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งมาประกอบ
นั้นมีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ในแต่ละขั้นตอนอย่างไร

ตัวอย่ำง
 รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร(รำยตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ... ระดับความสาเร็จของการประเมิน ความเท่าเทียมกับองค์กรภูมิภาคแปซิฟิคว่าด้วย
การรับรองระบบงาน (PAC)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายบุญมาก มีสุข
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายไหว้พระ เป็นประจา
โทรศัพท์ : 077-4xx-xxx
โทรศัพท์ : 077-4xx-xxx
คำอธิบำย : พิจารณาความสาเร็จของการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเท่าเทียมกับองค์กรภูมิภาคแป
ซิฟิคว่าด้วยการรับรองระบบงาน (PAC) (พหุภาคี)
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
1
มกอช. ยื่นคาขอ PAC Product MLA ในนามเครือข่ายรับรองระบบงานของประเทศ
ไทย
2
จัดการฝึกอบรมข้อกาหนด ISO/IEC 17011 ระบบงานของสรม. และแก้ไขเอกสาร
3
คณะผู้ประเมินจาก PAC ดาเนินการตรวจประเมิน มกอช.
4
สรม. ดาเนินการแก้ไขและส่งผลการแก้ไขจากการตรวจประเมินให้กับ PAC
5
มกอช. ลงนามใน PAC Product MLA ในนามเครือข่ายการรับรองระบบงานของ
ประเทศไทย
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการประเมินความเท่า
เทียมกับองค์กรภูมิภาคแปซิฟิคว่าด้วย
การรับรองระบบงาน (PAC)

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลกำร
ดำเนินงำน

ค่ำคะแนนที่
ได้

3

5.00

5.0000

ค่ำคะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก
0.1500

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร(รำยตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร
1. ดาเนินการยื่นคาขอ PAC Product MLA ในนามเครือข่ายรับรองระบบงานของประเทศไทย รวม
ไปถึงจัดการฝึกอบรมข้อกาหนด ISO/IEC 17011 ระบบงานของสรม. และแก้ไขเอกสาร
2. คณะผู้ประเมินจาก PAC ดาเนินการตรวจประเมิน มกอช. หลังจากนั้น สรม. ดาเนินการแก้ไขและ
ส่งผลการแก้ไขจากการตรวจประเมินให้กับ PAC
3. มกอช. สามารถลงนามใน PAC Product MLA ในนามเครือข่ายการรับรองระบบงานของประเทศ
ไทยได้แล้วเสร็จตามที่กาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการดาเนินการ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
ในบางขั้นตอนของการดาเนินงานต้องอาศัยระยะเวลาในการดาเนินงาน ทาให้อาจเกิดความล่าช้า
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
หลักฐำนอ้ำงอิง : (เป็นเอกสำรแนบในภำคผนวก จำนวน 13 แผ่น)
1. สาเนาเอกสารการยื่นคาขอ PAC Product MLA ในนามเครือข่ายรับรองระบบงานของประเทศไทย
จานวน 1 แผ่น
2. รูปถ่ายและเอกสารประกอบการฝึกอบรมข้อกาหนด ISO/IEC 17011 จานวน 10 แผ่น
3. สาเนาเอกสารการลงนามใน PAC Product MLA ในนามเครือข่ายการรับรองระบบงานของประเทศ
ไทย จานวน 2 แผ่น

แบบฟอร์มและตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
สำหรับตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ (Pass/Fail)

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท์ :
คำอธิบำย :

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ไม่สาเร็จ
กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :

ระดับ 3
-

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
หลักฐำนอ้ำงอิง :

ระดับ 4
-

ผลกำร
ดำเนินงำน

ระดับ 5
สาเร็จ

ค่ำคะแนน
ค่ำคะแนนที่ได้
ถ่วง
น้ำหนัก

คำอธิบำยกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
(สำหรับตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ)
ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
หัวข้อรำยงำน
รอบระยะเวลาการรายงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ชื่อผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
คาอธิบาย

ข้อมูลผลการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้
ดาเนินการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน

คำอธิบำย
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ❑ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ
รายงาน
ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแล ติดตามการดาเนินงานให้
ตัวชี้วัดบรรลุผลสาเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สานักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทางานเป็น
ประจา
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
ของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์
กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง
▪ ใช้คาอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือสานักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของส่วนราชการ
กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง
▪ ระบุคาจากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพื่อให้
ผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด
ระบุรายละเอียดการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆตามเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการต่างๆ
ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดาเนินการ สาหรับ
ตัวชี้วัดนี้
ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

หัวข้อรำยงำน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปี
ต่อไป
หลักฐานอ้างอิง

คำอธิบำย
ระบุข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ
ต่อไป
ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจานวนของเอกสารที่
ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้
จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการฯ หัวข้อ
แนวทางการประเมินผล ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียด
ของแผนงาน หนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน รายงานการประชุม
ภาพถ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง
มาประกอบนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการดาเนินงานของ
ตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอนอย่างไร

ตัวอย่ำง
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ... จานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุของระบบขนส่งทางอากาศ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายบุญมาก มีสุข
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายไหว้พระ เป็นประจา
โทรศัพท์ : 077-4xx-xxx
โทรศัพท์ : 077-4xx-xxx
คำอธิบำย : เครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุนับเฉพาะเครื่องบินซึ่งใช้หรือมุ่งหมายสาหรับใช้ขนส่งของหรือคนโดยสาร
เพื่ อ บ าเหน็ จ เป็ น การค้ า และอุบั ติ เหตุคื อเหตุ การณ์ ที่ เกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ การของเครื่องบิ น ซึ่ งเกิด ขึ้ น ใน
ช่วงเวลาที่มีบุคคลอยู่ในเครื่องบินโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทาการบิน จนกระทั่งเวลาที่บุคคลทั้งหมดเหล่านั้นได้ลง
จากเครื่องบิน ซึ่ง
(1) บุคคลเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บด้วยสาเหตุ
- อยู่บนอากาศยาน
- สัมผัสกับชิ้นส่วนใด ๆ ของอากาศยาน รวมไปถึงชิ้นส่วนที่ได้หลุดจากอากาศยานไป
แล้ว
- โดนท่อไอเสียจากเครื่องยนต์ของอากาศยาน
ยกเว้น เมื่อการบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นเอง ได้รับบาดเจ็บเองหรือบาดเจ็บโดยผู้อื่น
หรื อ ได้ รั บ บาดเจ็ บ เนื่ อ งจากการหลบซ่ อ นอยู่ ในอากาศยานในบริ เวณที่ ไม่ ได้
จัดเตรียมไว้สาหรับผู้โดยสารและลูกเรือ หรือ
(2) อากาศยานได้รับความเสียหายหรือโครงสร้างเสียหาย ซึ่ง
- มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง สมรรถนะหรือคุณลักษณะทางการบิน
ของอากาศยาน และต้องการซ่อมใหญ่หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหาย
ยกเว้น สาหรับเครื่องยนต์ใช้ไม่ได้หรือเสียหาย เมื่อความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเฉพาะ
กับเครื่องยนต์ ฝาครอบเครื่องยนต์ หรือ เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ หรือสาหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกับใบพัด ปลายปีก สายอากาศ ยาง ห้ามล้อ ชิ้นส่วน
ห่อหุ้มต่าง ๆ เพื่อลดแรงต้านอากาศ รอยแตกหรือรูบนผิวอากาศยาน หรืออากาศ
ยานสูญหายหรือไม่สามารถเข้าถึงได้
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศในประเทศระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
-

ระดับ 3
-

ระดับ 4
-

ระดับ 5
0

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
น้ำหนัก
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุของ
ระบบขนส่งทางอากาศ

12

ผลกำร
ดำเนินงำน
0

ค่ำคะแนน
ค่ำคะแนนที่ได้
ถ่วง
น้ำหนัก
5.0000
0.6000

คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร :
กรมได้ดาเนินการในด้านการตรวจสอบความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติเหตุทางอากาศ ดังนี้
1. จัดให้มีการตรวจสอบผู้ดาเนินการเดินอากาศในด้านต่างๆ (เอกสารแนบ 1) ดังนี้
1.1 การปฏิบัติการบินตามเส้นทางบิน (En-route Inspection)
1.2 การดาเนินการในพื้นที่ลานจอด (Ramp Inspection)
1.3 การซ่อมบารุงสถานีหลักและสถานีย่อย (Main Base and Line Inspection)
ตรวจสอบสนามบินอย่างสม่าเสมอในทุกด้าน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรการบินระหว่างประเทศกาหนด
(เอกสารแนบ 2)
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
การดาเนินการตามแผนด้านความปลอดภัยของระบบขนส่ง เป็นนโยบายสาคัญของกระทรวง และรัฐบาล
ซึ่งผู้บริหารของกระทรวง ให้ความสนใจ และมีการติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลสาคัญที่มีประชาชนเดินทางเป็นจานวนมาก
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
ในการปรับปรุงแก้ไขสนามบินเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรการบินระหว่างประเทศกาหนดนั้น ในบาง
รายการไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ เนื่องจากติดอุปสรรคทางด้าน
กายภาพของสนามบิน
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
ในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะด้านอากาศนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
หลักฐำนอ้ำงอิง : (เป็นเอกสำรแนบในภำคผนวก จำนวน 98 แผ่น )
1. เอกสารการตรวจสอบผู้ดาเนินการเดินอากาศในด้านต่างๆ จานวน 50 แผ่น
เอกสารการตรวจสอบสนามบิน จานวน 48 แผ่น

แบบฟอร์มและตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
สำหรับตัวชี้วัดระดับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนต่อผู้รับบริกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท์ :
คำอธิบำย :

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์กำรให้คะแนน

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำน
น้ำหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ชื่อตัวชี้วัด...............................
คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
หลักฐำนอ้ำงอิง :

ผลกำร
ดำเนินงำน

ค่ำคะแนนที่ได้

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

คำอธิบำยกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)
ขอให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
หัวข้อรำยงำน
รอบระยะเวลาการรายงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ชื่อผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์
คาอธิบาย

ข้อมูลผลการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
การคานวณคะแนนจากผล
การดาเนินงาน
- ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

คำอธิบำย
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
การรายงาน
ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแล ติดตามการดาเนินงานให้
ตัวชี้วัดบรรลุผลสาเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้งที่สานักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทางาน
เป็นประจา
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
ของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทางานเป็นประจา
กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง
▪ ใช้คาอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในหนังสือสานักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ
▪ กรณีเป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บข้อมูลเอง
▪ ระบุคาจากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพื่อให้
ผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกันถึง
แนวทางการวัดผลตัวชี้วัด
ระบุผลการดาเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของ
ตัวชี้วัด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลประกอบที่ใช้ในการคานวณให้ครบถ้วน
ตามคานิยามหรือสูตรการคานวณ
ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ

▪ ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
▪ ระบุน้าหนักตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน

- น้าหนัก

ราชการ

หัวข้อรำยงำน

คำอธิบำย
▪ ระบุผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้อง
- ผลการดาเนินงาน
มีหน่วยนับเหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สาหรับตัวชี้วัดที่มี
ตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผลการ
ดาเนินงานให้ครบถ้วน)
▪ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนาผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ
- ค่าคะแนนที่ได้
กับเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้
▪ ระบุค่าคะแนนถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนาค่าคะแนน
- คะแนนถ่วงน้าหนัก
ที่ได้ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้าหนักของตัวชี้วัดหารด้วย 100
(คะแนนถ่วงน้าหนักทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการ
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดาเนินการ สาหรับ
ที่ได้ดาเนินการ
ตัวชี้วัดนี้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน
ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปี ระบุข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ
ต่อไป
ต่อไป
หลักฐานอ้างอิง
▪ ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจานวนของ
เอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัด
สามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการฯ หัวข้อแนวทางการประเมินผล
▪ ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น
ทั้งนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งมาประกอบ
นั้นมีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
อย่างไร

ตัวอย่ำง
 รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2. ระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อผู้รับบริการ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์
1. นางสาววรรณวิศา แย้มเยื้อน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. นางสาวอารดา อาระยะกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02 306 8775
โทรศัพท์ : 02 306 8775-6
คำอธิบำย :
1. คุณภำพกำรให้บริกำร พิจารณาจากการมีฐานข้อมูลผู้รับบริการ การสารวจข้อมูลความพึงพอใจ ความ
ผู กพั น ความคาดหวังของผู้ รับ บริ การและนาผลการส ารวจที่ ได้มาใช้ในการปรับ ปรุงการให้ บ ริการ/
กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบสารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. ผู้รับบริกำร หมายถึง ผู้รับบริการในทุกโครงการ กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
ระดับคะแนน
กำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1
มีกระบวนการวิเคราะห์และจาแนกกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในการประชุมกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
2
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยบันทึกลงในแบบฟอร์มผู้เข้า
รับบริการโครงการ/กิจกรรมภายนอกและภายใน
3
มีผ ลการส ารวจความพึงพอใจต่อ การให้ บ ริการของผู้ เข้าร่ว มโครงการเสริม สร้างการ
บริหารราชการ สค.
4
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 85.17
5
มีการปรับ ปรุงคุณภาพการให้บริการในภารกิจหลักที่ส อดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยการระบุรายชื่อผู้เข้าประชุม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดความเป็น
ระบบยั่งยืน

 รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
1
มีกระบวนการวิเคราะห์และจาแนกกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการตามภารกิจ
2
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจุบัน
3
มีผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน
4
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 80
5
มีการปรับ ปรุงคุณภาพการให้บริการในภารกิจหลักที่ส อดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ
หมำยเหตุ : การคิดคะแนนความพึงพอใจในระดับคะแนนที่ 4 คิดจากสูตรการคานวณ ดังนี้
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม =

(5 x n5) + (4 x n4) + (3 x n3) + (2 x n2) + (1 x n1)
(N x 5)

X 100

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐำน
ประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลกำร
ดำเนินงำน

ค่ำคะแนน
ค่ำคะแนนที่ได้
ถ่วง
น้ำหนัก
5
0.5000

ระดับคุณภาพการให้บริการของ
10
5
หน่วยงานต่อผู้รับบริการ
คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ และจาแนกกลุ่ มผู้ รับบริการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยจากการวิเคราะห์และจาแนกผู้รับบริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประกอบด้วย กิจกรรม/ภารกิจงานที่ให้บริการ เป้าหมาย/ความสาเร็จของงาน ผลผลิต/บริการ กลไก
และวิธีการส่งมอบให้กับกลุ่มผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถเป็นข้อมูลวิเคราะห์งานที่ให้บริการ สามารถส่ง
มอบสินค้าและบริการให้กับผู้รับบริการได้ตรงตามเป้าหมายและความสาเร็จของภารกิจงานนั้น
2. กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริห ารมีการจั ด เก็บ ข้อมู ล ผู้ เข้ารับ บริก าร บั นทึ กลงในแบบฟอร์มผู้ เข้ารับ บริการ
โครงการ/กิจ กรรมภายนอกและภายใน โดยได้มีการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้ าหมายที่ เป็ น
ปัจจุบัน ซึ่งเก็บจากเอกสารการลงทะเบียน ในรูปแบบ Excel สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการประสานงาน
ติดต่อ สร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายในการทางานร่วมกัน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
นามาพัฒนาการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป

 รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
3. การส ารวจความพึ งพอใจของผู้ เข้ าร่ว มโครงการเสริม สร้างการบริห ารราชการ สค. พบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม ดังนี้
1) การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารชี้ แ จงทิ ศ ทางและแนวทางการพั ฒ นาองค์ ก ารประจ าปี เมื่ อ วัน ที่ 22
มกราคม 2562 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จานวนทั้งสิ้น 80 คน และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ จานวน 46 คน ซึ่ง ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.65
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จานวนทั้งสิ้น 30 คน และ
มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ จานวน 16 คน ซึ่งผลการสารวจความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 78.75
3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ กรมปศุสัตว์
กรุงเทพฯ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จากัด และเอ็น สิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ จานวนทั้งสิ้น 50 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ จานวน 22 คน
ซึ่งผลการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.00
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม
M2 de Bangkok มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จานวนทั้งสิ้น 40 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึ งพอใจ จ านวน 31 คน ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม พ บว่า
ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.45
5) การสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติการระบบควบคุม ภายใน ประจาปี 2562 เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้ อ งประชุ ม ริ บ บิ้ น ขาว ชั้ น 3 สค. มี ผู้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาฯ จ านวนทั้ ง สิ้ น 43 คน และมี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ จานวน 29 คน ซึ่งผลการสารวจความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.00
6) การจัดกิจกรรมงานตลาดนัดความรู้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล
ริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ จานวนทั้งสิ้น 247 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึ งพอใจและไม่ พึงพอใจ จ านวน 148 คน ผลการส ารวจความพึ งพอใจต่อการจัดกิจกรรมใน
ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.14

 รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมในภำพรวม
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรบริหำร
รำชกำร สค.
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาองค์การประจาปี
กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การพัฒนาองค์การ
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
ครั้งที่ 1
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
ครั้งที่ 2
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างระบบ
ราชการ 4.0
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุม
ภายใน ประจาปี 2562
- กิจกรรมงานตลาดนัดความรู้ ประจาปี
2562

มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด ไม่พึงพอใจ

ร้อยละ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

16

27

3

0

0

85.65

2

11

3

0

0

78.75

12

9

1

0

0

90.00

11

19

1

0

0

86.45

3

23

3

0

0

80.00

81

62

4

1

0

90.14

รวม
85.17
4. สรุปความพึงพอใจภาพรวมโดยเฉลี่ยต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามข้อ 3. พบว่า
ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา มีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 85.17
5. มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในภารกิจหลักที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดย
การวิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจและไม่พอใจ และประเด็นความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่ควร
ปรับปรุงในการประชุม/อบรม/สัมมนา ดังนี้

 รอบ 6 เดือน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (รำยตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1) การประชุมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้างระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ
โรงแรม M2 de Bangkok กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริห าร ได้นาข้อเสนอแนะมาพิ จารณาจัดทามาตรการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ โดยการระบุรายชื่อผู้เข้าประชุม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดความ
เป็นระบบยั่งยืน
2) กิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอา
บีท รีสอร์ท จ.เพชรบุรี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพการบริการใน
กิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
ดังนี้
- มีการจัดเวทีนาเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ได้แก่ การให้แต่ละศูนย์/กอง ได้นาเสนอ
ผลงานหน้ า เวที และเปิ ด เวที ให้ แ สดงความคิ ด เห็ น ในหั ว ข้ อ หรื อ ประเด็ น ที่ น่ า สนใจ เพื่ อ ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
- มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงาน (KM Awards) ผ่ า นช่ อ งทางต่ างๆ เช่ น การน าเสนอผลงานผ่ า น
เว็บไซต์Km.dwf.go.th
- มีการสรุปเนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวด ในรูป แบบสูจิบัตร/แผ่นพับ/วีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตาลาดนัดความรู้ได้รับความรู้ และนาความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงผลงานของตนเองต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน : ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริการ
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน : ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป : หลักฐำนอ้ำงอิง :
1. รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร
2. ตารางจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมภายนอกและภายใน
3. แบบประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการเสริมสร้างการบริหารราชการ
สค.
4. แนวทางปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฯ ประจาปี 2562
5. เว็บไซต์ Km.dwf.go.th

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจ
หลักกำรคิดคะแนน
จานวนผู้ประเมินทั้งหมด
จานวนผู้ประเมินระดับพอใจมากที่สุด
จานวนผู้ประเมินระดับพอใจมาก
จานวนผู้ประเมินระดับพอใจน้อย
จานวนผู้ประเมินระดับพอใจน้อยที่สุด
จานวนผู้ประเมินระดับไม่พอใจ

=
=
=
=
=
=

วิธีคิดคะแนน
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม = X

N
n5
n4
n3
n2
n1
(5 x n5) + (4 x n4) + (3 x n3) + (2 x n2) + (1 x n1)
(N x 5)

100

ส่วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อเนื้อหา / รูปแบบ
เนื้อหา/รูปแบบ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดย
ภาพรวม

ระดับควำมพึงพอใจ
รวม
พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ ไม่พอใจ จำนวน
ผู้ประเมิน
มำกที่สุด มำก
น้อย น้อยที่สุด 1
ทั้งหมด
5
4
3
2
81
62
4
1
0
148

ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม =
=

(5 x n5) + (4 x n4) + (3 x n3) + (2 x n2) + (1 x n1)
(N x 5)

x 100

(5 x 81) + (4 x 62) + (3 x 4) + (2 x 1) + (1 x 0)

x 100

(148 x 5)

=
=
=

ร้อยละ

405 + 248 + 12 + 2 + 0
740

667
740

90.14

x 100

x 100

90.14

เลขที่แบบสอบถาม ............
แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ประชุม..............................................................................................
วันที่ ........................................ ณ ........................................
โดย .....................................................................
--------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ❑ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1* : ข้อมูลผู้เข้ารับการสัมมนา
V.1: เพศ
หญิง
ชาย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………
V.2: สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………
V.3: อายุ
อายุต่ากว่า 15 ปี
อายุ 15 – ไม่เกิน 18 ปี
อายุ 18 – ไม่เกิน 25 ปี
อายุ 25 – ไม่เกิน 45 ปี
อายุ 45 – ไม่เกิน 60 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป
V.4: ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………
V.5: อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
รับจ้าง/ลูกจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน/กาลังหางานทา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเกษียณ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………….
V.6: หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กร ที่ท่านสังกัด
(กรณีบุคคลภายนอก)
หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา
ประชาชนทั่วไป
สื่อมวลชน
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................
(กรณีบุคคลภายใน)
หน่วยงาน ............................................................ (โปรดระบุ)

V.7: ระดับ
(กรณีบุคคลภายใน/บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ) (*เลือกใช้ตามกลุ่มเป้าหมาย*)
ผู้บริหาร
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับชานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
อื่น ๆ (โปรดระบุ).................
V.8: อายุการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 ปี – 10 ปี
11 ปี – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
ส่วนที่ 2 : V.9: ระดับความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย (ส่วนที่ 2 ไม่ควรเกิน 10 ข้อ)
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ ไม่
วิทยากรและการบรรยาย
มาก มาก น้อย น้อย พอใจ
ที่สุด
ที่สุด
5
4
3
2
1
ชื่อวิทยากร..........................................................
หัวข้อที่บรรยาย...................................................
1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
3. การบริหารเวลาของวิทยากร
4. การตอบข้อซักถาม
5. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร
ส่วนที่ 3: V.10: ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (มากที่สุด = 10 ไปน้อยที่สุด = 1)
รายการ
ระดับ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. ความรู้ที่ได้ตรงความต้องการในระดับ
2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ในระดับ
3. หลังเข้าร่วมการกิจกรรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ในระดับ
4. ความรู้ที่ได้สามารถนาไปปฏิบัติในการทางานได้

ส่วนที่ 4: V.11: ระดับความพึงพอใจต่อเนื้อหา / รูปแบบ (ส่วนที่ 4 ไม่ควรเกิน 10 ข้อ)
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ ไม่
เนื้อหา/รูปแบบ
มาก มาก น้อย น้อย พอใจ
ที่สุด
ที่สุด
5
4
3
2
1
1. ความเหมาะสม/ครบถ้วนของเนื้อหา
2. การจัดล่าดับเนื้อหา/ความต่อเนื่อง
3. รูปแบบการจัดการจัดกิจกรรม
4. ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
5. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
6. การอ่านวยความสะดวก/ประสานงานของเจ้าหน้าที่
7. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม
ส่วนที่ 5: ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
V.12 : สิ่งที่ควรดาเนินการปรับปรุงในการประชุม................................................................................................
...................…………………………………………………………………………………………………………….....………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
V.13 : ความประทับใจที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมการประชุม............................................................................
....................………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
V.14 : ความไม่ประทับใจที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมการประชุม.......................................................................
...................................................................................................................…………………………………………………
……………..…………………………………………………………………..…………………....…………………………………………………
V.15 ท่านคิดว่าครั้งต่อไปจะเข้าร่วมกิจกรรมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าร่วม เพราะ......................................................................................................................................
ไม่เข้าร่วม เพราะ..................................................................................................................................
V.16 ท่านรู้สึกผูกพันกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 6: V.17 : ความคาดหวังที่อยากได้จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
..............................................................................................................................................................................
.....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
*หมายเหตุ : สามารถเพิ่มเติมประเด็นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรม

