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แผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดีแผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี   
วิสัยทัศน 

  กรมบังคับคดีเปนองคกรหลักในการดําเนินการและกํากับดูแลการบังคับคดีอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
โปรงใส โดยประชาชนมีสวนรวม 

 
พันธกิจ 

1. ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย คดีพื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชี และการวางทรัพย
อยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เปนธรรม และรวดเร็ว 

2. ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย คดีฟนฟกูิจการของลูกหนี้ การชําระ
บัญชี และการวางทรัพย 

3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับคดีใหทันสมัย รองรับตอการเปลี่ยนแปลงตามภาวการณ เพื่อเอื้อ
อํานวยตอการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมในสังคมและ สิทธิมนุษยชน 

4. พัฒนาระบบการการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญดานการบงัคับคดี 
6. เผยแพรความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแกประชาชนอยางทั่วถึง และสงเสริมความรวมมือและ

สวนรวมการบังคับคดีของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นการบังคับคดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สงเสริมใหประชาชนไดตระหนักเรียนรู เขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนขั้นตอนการบังคับคดี 
2. พัฒนากระบวนการบังคับคดีและการบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
3. บริหารองคกรดวยระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
4. สงเสริมการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมชิอบ 
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เกณฑการใหคะแนน ขอมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก 

(รอยละ) 2549 2550 

เปาหมาย 
ป 2551 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

  2.  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานบริหารความยุติธรรม  (น้ําหนักรอยละ 10)  
             (เฉพาะตัวชี้วัดท่ีอยูในความรับผิดชอบการดําเนินการของกรมบังคับคดี) 

2.3  ระดับความสําเร็จในการ
สรางความรู ความเขาใจ
ด านการบั งคับคดี  วาง
ทรัพย และฟนฟูกิจการให
แกกลุมเปาหมาย 

3 94.08 96.69 5 1 2 3 4 5  

2.4   มูลคาทรัพยที่ผลักดันออก
จากระบบการบังคับคดีได
สําเร็จ (ลานบาท) 

2 225,253 165,810 110,000 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000 

 

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

  3.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม     
(น้ําหนักรอยละ 20) 

3.1  ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตาม
เปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสารงบ
ประมาณรายจาย) 

5 - - 5 
(100%) 

1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%) 

 

3.2  รอยละของจํานวนคดีแพง
ที่อายัดทรัพยไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

2 - 95.17 97 93 94 95 96 97  

3.3  รอยละของคดีลมละลาย 
ที่ เจาหนี้ ไดรับการแบ ง
ทรัพยสินจากกอง   ทรัพย
สินของลูกหนี้ 

2 - 92.00 94 90 91 92 93 94  

3.4 รอยละของเจ าหนี้ ต าม   
คําพิพากษาในคดีแพงได
รับการชําระหนี้จากการ
บังคับคดี 

2 84..79 88.89 90 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0  

3.5  รอยละของคดีที่ประกาศ
ขายทอดตลาดตอจํานวน
คดีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาต
ใหขายทอดตลาด 

2 98.59 99.39 98 94 95 96 97 98  
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 2549 2550 

เปาหมาย 
ป 2551 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

3.6  ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนการขาย
ทอดตลาด 

5 - - 5 1 2 3 4 5  

3.7 รอยละของคดีที่ดําเนินการ
บังคับคดีขับไลสําเร็จหรือ
รายงานตอศาลขอใหออก
หมายจับได 

2 81.30 85.00 89 81 83 85 87 89  

3.8   ร ะ ด ับ ค ว าม สํ า เร ็จ ใน 
ก า ร จ ัด ทํ า ม า ต ร ฐ าน
ระบบงานบังคับคดีและ
/หรือวางทรัพย 

2 - N/A 5 1 2 3 4 5  

มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 20) 

 การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
4.   ระดับความสําเร็จในการ

เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

6  5 5 1 2 3 4 5  

5.   ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ   

3 - 5 5 1 2 3 4 5  

6.    ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

6.1  ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบั ติการปองกัน
การทุจริตการสงเสริมคุณ
ธ รรม  จริ ย ธ รรม  แล ะ
ธรรมาภิบาล 

6.2 การจัดทําขอมูลเรื่องกลา
วหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือการปฏิบัติ
ห รือละเวนการปฏิบั ติ
หนาที่โดยมิชอบของเจา
หนาที่ของรัฐและขอมูล
การจัดซื้อจัดจาง 
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 2549 2550 

เปาหมาย 
ป 2551 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

6.3  รอยละของจํานวนสํานวน

การสอบสวนที่ดําเนินการ

ไดครบถวนสมบูรณภาย

ในระยะเวลาที่กําหนด 

2 - - 5 40 50 60 70 80  

   คุณภาพการใหบริการ 

7.   รอยละของระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

5 78.20 N/A 5 65 70 75 80 85  

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนักรอยละ 10) 

  การบริหารงบประมาณ 

8.    รอยละของอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณราย

จายลงทุน 

3 98.47 99.19 5 68 71 74 77 80  

  ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 

9.    ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลั งงานของ

สวนราชการ 

       -   ไฟฟา 

       -    น้ํามัน   
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  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

10.  ระดับความสําเร็จของรอย

ล ะ เฉ ลี่ ย ถ ว งน้ํ าห นั ก   

ในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ 

2 4.86 5 5 50 60 70 80 90  

  การจัดทําตนทุนตอหนวย 

11.  ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําตนทุนตอหนวยผล

ผลิต 

2 - - 5 1 2 3 4 5  
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 2549 2550 

เปาหมาย 
ป 2551 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 25) 

  การบริหารจัดการองคการ 

12.  ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

12.1 ระยะเวลาการสงรายงาน
การประเมินองคกรดวย
ตนเอง 

 
1 

 
- 

 
- 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

12.2  ระดับความสําเร็จเฉลี่ย
ถวงน้ํ าหนักของความ
ครบถวนของการจัดทํา
รายงานการประเมินองค
กรดวยตนเอง 

6 - - 5 1 2 3 4 5  

12.3  ผลคะแนนจากรายงาน
การประเมินองคกรดวย
ต น เอ งต าม เก ณ ฑ  7 
หมวด 

12.3.1   ผลการประเมินองคกร
ด ว ยตน เอ ง เชิ งคุ ณ
ภาพ 

12.3.2 ความครบ ถ วน ขอ ง
หลักฐานประกอบผล
การประเมินองคดวย
ตนเอง   
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  การพัฒนากฎหมาย 
13.  ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

13.1  ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํ าแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราช
การ 

13.2  ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
การดําเนินงานตามแผน
พัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ 
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รวม 100          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) ในมิติที่ 1 
เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานความยุติธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
(เฉพาะตัวช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคับคดี) 



 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ

กลุมภารกิจ ดานการบริหารความยุติธรรม ประจําปงบประมาณ  พกลุมภารกิจ ดานการบริหารความยุตธิรรม ประจําปงบประมาณ  พ..ศศ. . 2551  2551  ((เฉพาะตัวชี้วัด ท่ีอยูในความเฉพาะตัวชี้วัด ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบดําเนินการ ของ กรมบังคับคดี รับผิดชอบดําเนินการ ของ กรมบังคับคดี ))  
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3  ระดับความสําเร็จในการสรางความรูความเขาใจดานการบังคับคดีวางทรัพย  และฟนฟูกิจ
การใหแกกลุมเปาหมาย 

หนวยวัด    :   ระดับ 
น้ําหนัก      :   รอยละ  3   
คําอธิบาย 
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการจัดทําหลักสูตรมาตรฐานดานการบังคับคดีวางทรัพยและ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้และการกําหนดแนวทางหรือวิธีการประเมินผลที่สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม 
และการนําหลักสูตรดังกลาวไปใชในการอบรมกลุมเปาหมาย 3 กลุม โดยกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรม
จะตองไดรับการประเมินและผานเกณฑที่กําหนด 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินการ เง่ือนไขการวัดผล 
ระดับ  1 วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของและกําหนดเนื้อหาดานการบังคับ

คดี  วางทรัพย  และฟนฟูกิจการที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใชพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสําหรับการอบรมใหความรู
ดานการบังคับคดี วางทรัพยและฟนฟูกิจการ 

ระดับ  2 จัดทําหลักสูตรมาตรฐานดานการบังคับคดีฯ ใหครอบคลุม
สวนที่เปนความรูทั่วไปและความรูจําเปนสําหรับแตละกลุม
เปาหมายโดยในแตละหลักสูตรตองระบุวิธีการประเมินผล
ความรูความเขาใจที่ถูกตองของทุกกลุมเปาหมายไวอยางชัด
เจนใชประเมินผลไดเปนรูปธรรม 

ระดับ  3 จัดอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที่จัดทําขึ้นใหกับทุกกลุมเปา
หมายไดแลวเสร็จครบถวนและมีการประเมินผลความรู 
ความเขาใจไดครบทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับ  4 มีผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากการประเมินผลความรู
ความเขาใจของกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมไมนอยกวา
รอยละ  80 

1.  กําหนดกลุมเปาหมายที่จะตองดําเนินการทั้ง
หมด 3 กลุม และขอใหกลุมภารกิจจัดสรรน้ําหนัก
ความสําคัญสําหรับคํานวณผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ํา
หนักของผลการประเมินความรูความเขาใจของแต
ละกลุมเปาหมาย  ดังนี้ 

กลุม น้ําหนัก 
1.1  ประชาชนทั่วไปและผูมี
สวนไดเสีย 

16 

1.2  ผูมีบัตรเครดิต/จํานอง/เชาซื้อ 8 
1.3  ผูที่จะเขาซื้อทรัพย 8 
1.4  ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เชน ผู
ทรงสิทธิ  ฯลฯ 

8 

2.1  สถาบันการเงิน/ทนาย
ความ 

6 

2.2  บริษัทรับติดตามทวงหนี้
/non-bank/ผู ให บ ริการ เงิน กู
นอกระบบ/ผูใหบริการเชาซื้อ 
(leasing) 

24 

3.  หนวยงานของรัฐและองค
กรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิตามกฎหมายเนื่องจากคดี
แพงที่ เกี่ยวกับผลประโยชน
ของรัฐ 

30 

รวม 100  
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานความยุติธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(เฉพาะตัวช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคับคดี) 



 

 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินการ เง่ือนไขการวัดผล 

ระดับ  5 มีผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากการประเมินผลความรู
ความเขาใจและความสามารถในการใหความรวมมือฯ ของ
กลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ  90 

ทั้งนี้  หากดําเนินการไมไดครบถวนจะพิจารณา
ปรับลดคะแนนลงกลุมเปาหมายละ 0.50 คะแนน 
2.  หากในหลักสูตรที่จัดทําขึ้นไมมีการระบุแนว
ทาง/วิธีการประเมินผลความรูความเขาใจหรือมี
การกําหนดแตวิธีการที่กําหนดไวไมสามารถใช
ประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมหรือไมสามารถ
สะทอนผลลัพธของการมีความรูความเขาใจได
อยางชัดเจน จะปรับลดคะแนนในขั้นตอนที่ 2 ลง 
0.50 คะแนน 
3.  สวนราชการตองจัดทํารายงานสรุปผลความ
สําเร็จของการจัดอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่ง
ระบุผลการวิเคราะหจุดดี จุดดวย ปญหา อุปสรรค 
และประเด็นที่ตองแกไขปรับปรุงของแตละหลัก
สูตรพรอมใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
ปรับปรุงไวอยางครบถวนพรอมสําหรับการนําไป
ใชปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใชงานในปตอไป 
ทั้งนี้  หากจัดทําไมแลวเสร็จหรือจัดทําแลวเสร็จแต
มีเนื้อหาไมครบถวนจะพิจารณาปรับลดคะแนนที่
ไดรับของตัวช้ีวัดลงไมเกิน  0.50  คะแนน 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 

ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ  พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จในการสรางความรูความเขา
ใจดานการบังคับคดีวางทรัพย  และฟนฟูกิจ
การใหแกกลุมเปาหมาย 

รอยละ 92.53 93.78 96.69 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 -  ในสวนของการจัดทําหลักสูตรมาตรฐานและแนวทางการประเมินผลจัดเก็บขอมูลจาก Km 
Center และคณะกรรมการอํานวยการจัดทําหลักสูตรมาตรฐานดานการบังคับคดี วางทรัพยและฟนฟูกิจ
การของลูกหนี้ 
 -  ในสวนของการจัดการอบรมและการประเมินผลจัดเก็บขอมูลจากสํานักงานเลขานุการกรม ซ่ึง
รับผิดชอบในการจัดอบรมใหความรูดานการบังคับคดี วางทรัพย และฟนฟูกิจการของลูกหนี้แกกลุมเปา
หมายโดยใชหลักสูตรมาตรฐาน 
 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานความยุติธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(เฉพาะตัวช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคับคดี) 
 



 

 
การดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับ 1 – 2 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายคณิต   ปติยา   เบอรติดตอ  :  02-8875152 
ผูจัดเก็บขอมูล          :  นางจันทวรรจ  หรรษาภิรมยโชค เบอรติดตอ  :  02-8875152 
 

 
การดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับ 3 – 5 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวเบญจพร   เกตุสุขาวดี เบอรติดตอ  :  02-8814835 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวรุงนภา   บุญยิ่ง  เบอรติดตอ  :  02-8814836 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานความยุติธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
(เฉพาะตัวช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคับคดี) 



 

  

รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของราชการ ของ

กลุมภารกิจ ดานการบริหารความยุติธรรม ประจําปงบประมาณ  พกลุมภารกิจ ดานการบริหารความยตุิธรรม ประจําปงบประมาณ  พ..ศศ. . 2551  2551  ((เฉพาะตัวชี้วัด ท่ีอยูในความเฉพาะตัวชี้วัด ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบดําเนินการ ของ กรมบังคับคดี รับผิดชอบดําเนินการ ของ กรมบังคับคดี ))  
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4  มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดีไดสําเร็จ 
หนวยวัด    :   ลานบาท 
น้ําหนัก      :   รอยละ  2   
คําอธิบาย 
 มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 หมายถึงมูลคา
ทรัพยสินในคดีแพง  คดีลมละลาย  ที่เจาหนี้ถอนการบังคับคดี  ถอนการยึด  ของดการบังคับคดีเนื่องจากมี
การปรับโครงสรางหนี้  คดีที่ขายทอดตลาดตลาดทรัพยได  และคดีที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้และสามารถ
ประนอมหนี้สําเร็จ  ทั้งนี้มูลคาทรัพยสินคิดจากราคาประเมินของเจาพนักงาน  หรือทุนทรัพยของเจาหนี้
ในกรณีที่มีการประนอมหนี้ในคดีลมละลาย 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

 •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 90,000      (ลานบาท) เทากับ  1  คะแนน 

  •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 95,000      (ลานบาท) เทากับ  2  คะแนน 

 •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 100,000     (ลานบาท) เทากับ  3  คะแนน 

 •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 105,000     (ลานบาท) เทากับ  4  คะแนน 

 •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 110,000     (ลานบาท) เทากับ  5  คะแนน 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 

ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ  พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการ
บังคับคดี 

ลานบาท 205,262 225,253 165,810 

 

 

143455 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานความยุติธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(เฉพาะตัวช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคับคดี) 

ผลรวมของมูลคาทรัพยสินในคดีแพง  คดีลมละลาย ที่เจาหนี้แถลงขอถอนการบังคับคดี +ขอถอนการยึด+ของดการ

บังคับคดีเนื่องจากมีการปรับโครงสรางหนี้+คดีที่ขายทอดตลาดทรัพยได+คดีที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้และสามารถขอ

ประนอมหนี้สําเร็จ  ทั้งนี้มูลคาทรัพยสินคิดจากราคาประเมินของเจาพนักงานหรือทุนทรัพยของเจาหนี้ในกรณีการ

ประนอมหนี้ในคดีลมละลาย 



 

 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 1.  กําหนดใหหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพง  การบังคับคดีลมละลายเปน
หนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
 2.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมขอมูลเปนรายเดือนจัด
สงใหคณะกรรมการรวบรวมขอมูลการผลักดันทรัพยสินออกจากระบบบังคับคดีและกลุมงานนโยบาย
และแผน  สํานักเลขานุการกรม 
 3.  คณะกรรมการฯ  ดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาตอ
ไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายคณิต   ปติยา   เบอรติดตอ  :  02-8875152 
ผูจัดเก็บขอมูล          :  นางจันทวรรจ  หรรษาภิรมยโชค เบอรติดตอ  :  02-8875152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) 
เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
กลุมภารกิจดานการบริหารความยุติธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
(เฉพาะตัวชี้วัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคับคดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรม

บังคับคดีบังคับคดี  ประจําปงบประมาณ  พ ประจําปงบประมาณ  พ ..ศศ . . 25512551  (  (เฉพาะในมิติท่ี เฉพาะในมิติท่ี 11  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราช  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราช

การการ))  

  
ตัวชี้วัดท่ี 3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตาม

เอกสารงบประมาณรายจาย) 
หนวยวัด    :   รอยละ 
น้ําหนัก      :   5   
คําอธิบาย 
 เปนตัวช้ีวัดภาคบังคับของทุกสวนราชการโดยพิจารณาจากเปาหมายผลผลิตที่สวนราชการ
กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย (คําของบประมาณ)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 ซ่ึงกลุม
งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการกรม ไดประสานขอใหหนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิ
ภาคกําหนดเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จเรียบ
รอยแลว 
 

สูตรการคํานวณผลงาน   
 

ผลผลิตที่ได  (เร่ืองที่ดําเนินการเสร็จดานการบังคับคดีแพง/บังคับคดีลมละลาย 
/วางทรัพยแลวแตกรณี) x 100  

 เปาหมายผลผลิต 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พเกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ..ศศ. . 25512551  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของ
สวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย) 

รอยละ 80 85 90 95 100 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
หนวยงานที่เกี่ยวของ (กองยึดทรัพยสิน  กองอายัดทรัพยสิน  กองจําหนายทรัพยสิน  กองบังคับ

คดีลมละลาย 1 – 5  สํานักงานวางทรัพยกลาง  สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา)  ดําเนินการจัดเกบ็ขอมูล
ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและแจงผลการดําเนินงานใหฝายนโยบายและแผน  สํานักงานเลขานุ
การกรมเปนรายเดือน  (ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

ฝายนโยบายและแผนวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารพิจารณา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางยลศรี  นาคพงศ    เบอรติดตอ : โทร.02-8875154 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นายอดุลย  ปอมสุข       เบอรติดตอ : โทร.02-8875154 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.2  รอยละของจํานวนคดีแพงที่อายัดทรัพยไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด    :   รอยละ 
น้ําหนัก      :   2   
คําอธิบาย 

คดีที่จะนับเปนผลงานจะตองดําเนินการไดครบถวนตามกระบวนการที่กําหนด (ทั้งกรณีนําสง
ทางไปรษณีย และนําสงโดยเจาพนักงาน) โดยเริ่มนับเวลาตั้งแตผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหดําเนินการ อายัด
ทรัพย  ดังนี้ 
1. กรณีนําสงทางไปรษณีย ตองดําเนินการไดแลวเสร็จภายในวันที่เจาพนักงานบังคับคดีออกหนังสือหรือ
อยางชาภายในวันทําการถัดไป 
2. กรณีนําสงโดยเจาพนักงาน ตองดําเนินการไดแลวเสร็จโดยรายงานผลการสงภายใน 5 วันทําการนับแต
วันที่รับหนังสืออายัด เวนแตกรณีหนังสืออายัดที่ประทับตรา ดวน หรือ ดวนที่สุด (หนังสืออายัดเงิน เงิน
ฝากฯลฯ) เปนตน ใหเจาพนักงานดาํเนินการจัดสงและรายงานผลการสงทันที ภายในวันที่ไดรับหนังสือ
หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไปและหากเปนการสงแทนหนวยงานอื่น ใหรีบรายงานผลการสงทาง
โทรสาร ไปยังผูฝากสงทันที อยางชาไมเกินวันทําการถัดไป  
 หมายเหตุ  ทั้งนี้ใหยกเวนคดีที่มีขอยุงยากหรือมีเหตุขัดของ เชน เปนคดีที่เกี่ยวพันกับคดีอ่ืน (คดีที่ถูก
อายัดไวกอนหรือเปนคดีที่เกี่ยวพันกับคดีลมละลาย) หรือเปนคดีที่มีทุนทรัพยสูง ที่ตองนําเสนอผูบริหาร
พิจารณา หรือ เปนกรณีที่หาสํานวนไมพบเปนตน 
สูตรการคํานวณผลงาน 

 
จํานวนคดีที่เจาพนักงาน 

บังคับคดีอายัดทรัพยไดภาย
ในระยะเวลาที่กําหนดในปฯ 

51 X 100 
จํานวนคดีที่ผูบังคับบัญชามี
คําสั่งอายัด(ตั้งแต 1 ม.ค. – 30

ก.ย. 51) 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พเกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ..ศศ. . 25512551  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

รอยละของจํานวนคดีแพงที่อายัดทรัพย
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 93 94 95 96 97 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2548 2549  2550 
รอยละของจํานวนคดีแพงที่อายัดทรัพย 
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
 

- - 95.17 

 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
หนวยงานที่เกี่ยวของ (กองอายัดทรัพยสิน สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา)  ดําเนินการจัดเก็บ

ขอมูลซ่ึงเปนผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและแจงผลการดําเนินงานใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนรายเดือน 
(ภายในวนัที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

กลุมพัฒนาระบบบริหารวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารพิจารณา  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายคณิต  ปติยา    เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวอมเรศวร  พฤฒปภพ     เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 “รอยละของคดีลมละลายที่เจาหนี้ไดรับการแบงทรัพยสิน จากกองทรัพยสินของลูกหนี้” 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก   น้ําหนัก   ::    22  

คําอธิบาย :       
 “รอยละของคดีลมละลายที่เจาหนี้ไดรับการแบงทรัพยสิน จากกองทรัพยสินของลูกหนี้” หมาย

ถึง จํานวนคดีลมละลายที่มีการแบงทรัพยสินเทียบกับจํานวนคดีลมละลายที่มีทรัพยสิน 
จํานวนคดีลมละลายที่มีทรัพยสิน หมายถึง จํานวนคดีลมละลายที่สามารถรวบรวมทรัพยสินเปน

จํานวนเงินไมนอย 100,000 บาทและไมนอยกวารอยละ 1 ของทุนทรัพยที่มีเจาหนี้ทุกรายยื่นคําขอรับชําระ
หนี้ 

จํานวนคดีลมละลายที่มีการแบงทรัพยสิน หมายถึง จํานวนคดีลมละลายที่มีการสงทําบัญชีแบง
หรือจายใหแกเจาหนี้ภายใน 1 เดือน นับแตวันที่สํานวนคดีลมละลายพรอมดําเนินการแบง 

จํานวนคดีลมละลายที่พรอมดําเนินการสงแบงที่จะนับเปนผลงานตามตัวช้ีวัดนี้พิจารณาจากองค
ประกอบ 2 ประการ ดังนี้   

1.  เปนสํานวนที่มีการรวบรวมทรัพยสินเปนจํานวนเงินไดไมนอยกวา 100,000  บาท  และไม
นอยกวารอยละ 1 ของทุนทรัพยที่เจาหนี้ทุกรายยื่นคําขอรับชําระหนี้ 

2.  คําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้รายท่ีมีสิทธิไดรับเงินสวนแบงหรือจายถึงที่สุด 
การนับวันที่สงแบงทรัพยสินภายใน 1 เดือน ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้ใหนับวันที่

ตามองคประกอบ 1 หรือองคประกอบ 2 ที่ครบกําหนดหลังสุดเปนวันที่เร่ิมนับการสงแบงทรัพยสินภาย
ใน  1 เดือน  เชน  คดี ล. แดง ที่ 1/2548 สามารถรวบรวมทรัพยสินไดตามองคประกอบ 1 เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2550 และตามองคประกอบ 2 คําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้รายท่ีมีสิทธิรับเงินถึงที่สุดครบ
กําหนดวันที่ 1 มีนาคม 2550 วันที่เริ่มนับวันสงแบงทรัพยสินภายใน 1 เดือน ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 1 
มีนาคม 2550  

การแบงทรัพยสินหมายถึง  ขั้นตอนดําเนินการแบงทรัพยสินใหแกเจาหนี้จนถึงขั้นตอนการสง
สํานวนใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําบัญชีจายเงินใหเจาหนี้มีประกัน หรือบัญชีแบงใหแกเจาหนี้ 
(กรณีมีการแบงทรัพยสินในคดีเดียวกันเกินกวา 1 คร้ังในรอบปงบประมาณใหนับเปน 1 คดี(นับเพียง 1
คร้ัง)โดยจะไมนาํมานับซ้ําอีก)  ขั้นตอนดําเนินการแบงทรัพยสิน หมายถึง กรณีที่ไดมีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-  ตรวจสอบจํานวนเงินที่มีอยูในกองทรัพยสินของลูกหนี้เพียงพอที่จะแบงใหแกเจาหนี้ 
-  ตรวจสอบสํานวนเจาหนี้วาศาลมีคําสั่งใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้แลวโดยเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย ไดแจงคําสั่งศาลใหคูความทราบ โดยชอบและพนกาํหนดระยะเวลาอุทธรณแลว 
-  แยกประเภทเงินที่มีอยูวาไดจากการดําเนินการอะไร 
-  ตรวจสอบเงินที่มีอยู วาเปนของลูกหนี้รายใด 
-  ตรวจสอบ วาเปนเงินที่กันไวสําหรับเจาหนี้รายใด หรือไม 
-  ตรวจสอบสิทธิการไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้ทั้งหมด 
-  ตรวจสอบสิทธิของเจาหนี้ที่จะไดรับชําระหนี้ กอน/หลัง 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

-  การสงสํานวนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําบัญชีการแบงทรัพยสิน  ทั้งนี้   
เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อแบงทรัพยสินใหแกเจาหนี้จนถึงขั้นตอนการสง
สํานวนใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการจัดทําบญัชีแบงทรัพยสิน ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
 ทั้งนี้ ยกเวนคดีของสถาบันการเงินเนื่องจากหนี้ที่ขอรับชําระหนี้สูงเกินกวาจํานวนที่สามารถรวบ
รวมได และจะตองทําบัญชีแบงทรัพยสินที่แตกตางไปจากคดีลมละลายทั่วไป กลาวคือ ตองมีการดําเนิน
การทําบัญชีแบงสัดสวนใหแกเจาหนี้ที่ยังไมไดรับสวนแบงจาก  ป.ร.ส. ในอัตราเทาเทียมกับเจาหนี้ที่ได
รับชําระหนี้จากองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ป.ร.ส.) แลว เงินคงเหลือจากการจัดทําบัญชี
แบงสัดสวนดังกลาวไมเพียงพอที่จะแบงเงนิใหแกบรรดาเจาหนี้ในคดีทั้งหมดได จึงอาจสงแบงไมไดตาม
ตัวช้ีวัด ดังกลาว  
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนคดีลมละลายที่ดําเนินการแบงทรัพยสินไดแลวเสร็จ (ผลการดําเนินงานนับตั้งแต  
1 ก.พ. 51 – 30 ก.ย. 51 X100 

จํานวนคดีลมละลายทั้งหมดที่มีทรัพยสินและพรอมดําเนินการแบงทรัพยสิน (ตั้งแต 1 ก.พ. 51 – 30 ส.ค. 51) 

เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พเกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ..ศศ. . 25502550  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
1 2 3 4 5 

รอยละของคดีลมละลายที่เจาหนี้ไดรับ
การแบงทรัพยสิน จากกองทรัพยสิน
ของลูกหนี้ 

รอยละ 90 91 92 93 94 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

2548 2549  2550 
รอยละของคดีลมละลายที่เจาหนี้ไดรับการแบง
ทรัพยสิน จากกองทรัพยสินของลูกหนี้ 

- - 92 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. กองบังคับคดีลมละลาย 1 – 5  /(สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา) จัดเก็บขอมูลซ่ึงเปนผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและแจงผลการดําเนินงานใหกลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป  

2.    กลุมพัฒนาระบบบริหารดําเนินการวิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
เสนอผูบริหารพิจารณา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายคณิต  ปติยา    เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวพชร  อังคสุวรรณศิริ     เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.4  รอยละของเจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีแพงไดรับการชําระหนี้จากการบังคับคดีแกทรัพยสิน
ของลูกหนี้ 
หนวยวัด :   รอยละ   
น้ําหนัก  :    2 
คําอธิบาย :  

ขอมูลซ่ึงเปนผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหมายถึง  จํานวนคดีที่มีการประกาศขาย ทอดตลาดในปงบ
ประมาณ พ.ศ.  2551  เปรียบเทียบกับจํานวนคดีที่ขายทอดตลาดทรัพยไดและให     หมายความรวมถึงจํานวนคดีที่
เจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีแพงแถลงขอถอนการบังคับคดี  ถอนการยึดและคดีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีแพง
แถลงของดการบังคับคดี   หรือเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้    ภายนอก  หรือมีการประนอมหนี้อันเปนผลโดยตรง  
หรือโดยทางออมที่เกิดจากการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ 
สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนคดีที่ขายทอดตลาดทรัพยได + จํานวนคดีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาแถลงขอถอนการบังคับคดี ถอนการ
ยึดและคดีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาแถลงของดการบังคับคดีเนื่องจากมีการปรับโครงสรางหนี้หรือเจาหนี้ไดรับการ
ชําระหนี้ภายนอก หรือมีการประนอมหนี้อันเปนผลโดยตรงหรือโดยทางออมที่เกิดจากการบังคับคดีแกทรัพยสิน

ของลูกหนี้ X1000 
จํานวนคดีที่มีการประกาศขายทอดตลาด 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พเกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ..ศศ. . 25502550  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

รอยละของเจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดี 
แพงไดรับการชําระหนี้จากการบังคับคดี 
แกทรัพยสินของลูกหนี้ 

รอยละ 80 82.5 85 
 

87.5 90 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัดหนวยวัด  
2548 2549 2550 

รอยละของเจาหนี้ตามคําพิพากษาใน 
คดีแพงไดรับการชําระหนี้จากการ 
บังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ 

รอยละ 80.11 84.79 88.89 

 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1.  กําหนดใหกองจําหนายทรัพยสิน/สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาเปนหนวยงานรับผิดชอบ

ในการจัดเก็บขอมูล 
2.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลกําหนดให หนวยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บขอมูลเปนรายเดือนและ

แจงผลการดําเนินงานใหกลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปเพื่อวิเคราะหและประมวล
ผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายคณิต  ปติยา    เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาววัชรี  ชูเชื้อ       เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.5  รอยละของคดีที่ประกาศขายทอดตลาดตอจํานวนคดีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาด 
หนวยวัด :   รอยละ   
น้ําหนัก  :     2 
คําอธิบาย :  

จํานวนคดีที่ประกาศขายทอดตลาดหมายถึงจํานวนคดีที่เจาพนักงานไดทําการประกาศขาย   ทอดตลาดโดย
การเผยแพรสงประกาศหรือติดประกาศในคดีนั้น ๆ ทั้งนี้เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหขาย   ทอดตลาดแลวกรมบังคับ
คดีมีขั้นตอนการดาํเนินการตั้งแตการรางประกาศการจัดพิมพประกาศและการสงประกาศ โดยใชระยะเวลาในสวน
กลางประมาณ  2  เดือน  ในสวนภูมิภาคประมาณ 2 เดือน 15 วัน  ซ่ึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้จะคาบเกี่ยว
ระหวางปงบประมาณดังนั้นการจัดเก็บขอมูลจึงดําเนินการดังนี้  ในสวนกลางใหจัดเก็บขอมูลจากจํานวนคดีที่ศาล
อนุญาตใหขายทอดตลาดเฉพาะจํานวนคดีที่หนวยงานไดรับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม  2550  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  
2551  สําหรับในสวนภูมิภาคตั้งแต  วันที่ 16 กรกฎาคม 2550  ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551  โดยเปรียบเทียบกับ
จํานวนคดีที่ดําเนินการจนถึงขั้น  สงประกาศขายทอดตลาดหรือปดประกาศโดยใหเก็บขอมูลซ่ึงเปนผลการดําเนิน
งานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ทั้งนี้จํานวนคดีที่ศาลอนุญาตใหขายทอดตลาดกับจํานวนคดีที่มีการประกาศขาย
ทอดตลาด ตองเปน คดีเดียวกัน 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนคดีที่มีการประกาศขายทอดตลาดX100 
จํานวนคดีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาด 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

รอยละของคดีที่ประกาศขายทอดตลาด 
ไดตอจํานวนคดีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให 
ขายทอดตลาด 

รอยละ 94 95 96 97 98 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

หนวยวัดหนวยวัด  
2548 2549  2550 

รอยละของคดีที่ประกาศขายทอด 
ตลาดไดตอจํานวนคดีที่ศาลมีคําสั่ง 
อนุญาตใหขายทอดตลาด 

รอยละ 95.47 98.59 99.39 

 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1.  กําหนดใหกองจําหนายทรัพยสิน สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาเปนหนวยงานรับผิด
ชอบในการจัดเก็บขอมูล 

2.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บขอมูลซ่ึงเปนผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเปนรายเดือนและแจงผลการดําเนินงานดังกลาวใหกลุมพัฒนาระบบบริหารภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไปเพื่อวิเคราะหและประมวลผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายคณิต  ปติยา    เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาววัชรี  ชูเชื้อ       เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3. 6  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการขายทอดตลาด 
หนวยวัด :   รอยละ   
น้ําหนัก  :     5 
คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการขายทอดตลาดพิจารณาจากระดับขั้นของความ
สําเร็จในการดําเนินการตามระดับขั้นที่กําหนดรวม  5  ระดับ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ระดับ 1 มีรายงานการศึกษา วิเคราะหกระบวนการขายทอดตลาดที่ใชอยูในปจจุบัน พรอมระบุขอดี ขอเสีย และ
แนวทางการปรับปรุง (กระบวนการขายทอดตลาดในที่นี้  ใหหมายรวมตั้งแต กระบวนการยึดการขายทอดตลาด 
และการสงมอบใหหนวยงานที่เก่ียวของทําบัญชีแสดงรายการรับ-จาย) 
ระดับ 2 ระบุกลุมผูมีสวนไดเสียหรือผูเกี่ยวของกับกระบวนงานขายทอดตลาด และสํารวจความคิดเห็นจากประชา
ชนผูรับบริการงานขายทอดตลาดที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อนําขอมูลไปประกอบการจัดทํา (ราง) ประกาศ หรือคําส่ัง 
หรือระเบียบวาดวยการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
ระดับ 3  จัดทํา (ราง) ประกาศ หรือ คําสั่ง หรือระเบียบวาดวยการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ไดแลวเสร็จ 
ระดับ 4  (ราง) ประกาศ หรือคําสั่ง หรือระเบียบวาดวยการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ไดรับความเห็นชอบ
จากผูมีอํานาจอนุมัติ   
ระดับ 5 สามารถประกาศใช (ราง) ประกาศ หรือคําสั่ง หรือระเบียบวาดวยการขายทอดตลาดของ กรมบังคับคดีได
ทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.  2551 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการขายทอดตลาด 

ระดับ 1 2 3 4 5 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

หนวยวัดหนวยวัด  
2548 2549  2550 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการขายทอดตลาด 

ระดับ - - - 

 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหกองจําหนายทรัพยสิน สํานักงานวางทรัพยกลาง (สํานักวิชาการ  สารสนเทศ   
และวางทรัพย)  เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บขอมูลและแจงผลการดําเนินการใหผูบริหาร
ทราบเปนรายไตรมาส 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักงานวางทรัพยกลาง เบอรติดตอ : โทร.02-8875141 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นายพัฒนพงศ   คงศักดิ์  เบอรติดตอ : โทร.02-8814999  ตอ 5140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.7   รอยละของคดีที่ดําเนินการบังคับคดีขับไลสําเร็จหรือรายงานตอศาลขอใหออกหมายจับ 
หนวยวัด :   รอยละ   
น้ําหนัก  :     2 
คําอธิบาย :  

รอยละของคดีที่ดําเนินการบังคับขับไลสําเร็จหรือรายงานตอศาลขอใหออกหมายจับหมายถึง จํานวนคดีที่
เจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีแพงยื่นคําขอตอเจาพนักงานบังคบัคดี ขอใหดําเนินการบังคับคดีขับไลและไดมานําเจา
พนักงานบังคับคดีไปปดประกาศขับไลเปรียบเทียบกับจํานวนคดีที่เจาพนักงานบังคับคดีสามารถดําเนินการขับไล
สําเร็จ คือสงมอบการครอบครองทรัพยใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือคดีที่เจาพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให
ออกหมายจับกุม กักขัง จําเลย และหรือบริวาร และใหหมายความรวมถึง คดีที่เจาพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอ
ใหถอนการบังคับคดี เนื่องจากเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมมานําเจาพนักงานบังคับคดีไปดําเนินการบังคับคดีขับไล
ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ทั้งนี้ กรมบังคับคดีมีขั้นตอนในการดําเนินการบังคับคดีขับไล ตั้ง
แต เจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีแพงยื่นคําขอใหดําเนินการบังคับคดีขับไลตามหมายบังคับคดีของศาลโดยนําเจา
พนักงานบังคับคดีไปปดประกาศขับไล  สงมอบการครอบครองหรือรายงานศาลขอใหออกหมายจับกุม กักขังจําเลย 
และหรือบริวารจําเลย ใชระยะ เวลาดําเนินการประมาณ 3 เดือน  ซ่ึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้จะคาบเกี่ยว
ระหวางปงบประมาณ  การจัดเก็บขอมูลจึงใหดําเนินการดังนี้ 
 คดีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีแพงยื่นคําขอตั้งเรื่องบังคับคดีขับไลและมานําเจาพนักงานบังคับคดไีปปด
ประกาศขับไล ใหนับจํานวนคดีที่หนวยงานไดรับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดย
เปรียบเทียบกับจํานวนคดีที่เจาพนักงานบังคับคดีสามารถสงมอบการครอบครองทรัพย  และใหหมายความรวมถึง 
คดีที่เจาพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอออกหมายจับกุม กักขัง จําเลย และหรือบริวาร หรือรายงานศาลขอถอน
การบังคับคดีเนื่องจากเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมมานําเจาพนักงานบังคับคดีไปดําเนินการบังคับคดีขับไล โดยใหเกบ็
ขอมูลซ่ึงเปน ผลการดําเนินงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 
สูตรการคํานวณ :  

 
จํานวนคดีที่เจาพนักงานบังคับคดีสามารถสงมอบการครอบครองทรัพย + จํานวนคดีที่เจาพนักงานบังคับ
คดีรายงานศาล ขอออกหมายจับกุมและกักขังจําเลยและหรือบริวารหรือจํานวนคดีที่เจาพนักงานบังคบัคดี
รายงานศาลขอถอนการบังคับคดีเนื่องจากเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมมานําเจาพนักงานบังคับคดีไปดําเนิน

การบังคับคดีขับไล     X     100                     0 
จํานวนคดีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําขอตอเจาพนักงานบังคับคาดีขอใหดําเนินการบังคับคดีขับไล 

และไดมานําเจาพนักงานบังคับคดีไปดําเนินการบังคับคดีขับไล 

 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พเกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ..ศศ. . 25512551  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
1 2 3 4 5 

รอยละของคดีที่ดําเนินการบังคับคดีขับ 
ไลสําเร็จหรือรายงานตอศาลขอใหออก 
หมายจับ 

รอยละ 81 83 85 87 89 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานรายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
  หนวยวัด  หนวยวัด  

2548 2549 2550 
รอยละของคดีที่ดําเนินการบังคับคดี 
ขับไลสําเร็จหรือรายงานตอศาลขอ 
ใหออกหมายจับ 

รอยละ - 81.32 85.00 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
                กําหนดใหกองยึดทรัพยสิน สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา เปนหนวยงานรับผิดชอบในการ
จัดเก็บขอมูลซ่ึงเปนผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเปนรายเดือนและแจงผลการดําเนินการใหกลุมพัฒนา
ระบบบริหารภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไปเพื่อวิเคราะหและประมวลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
เสนอผูบริหารพิจารณาตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายคณิต  ปติยา    เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวจิรนันท  ภูสุข      เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.8  ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานระบบงานบังคับคดีและ/หรือวางทรัพย 
หนวยวัด :   ระดับ   
น้ําหนัก  :    2 
คําอธิบาย :  
 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานระบบงานบังคับคดีและ/หรือวางทรัพยพิจารณาจาก
ระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามระดับขั้นที่กําหนดรวม 5 ระดับ 
ระดับ 1 นํามาตรฐานของระบบงานวางทรัพยที่จัดทําขึ้นใน  ปฯ 50 ไปขยายผลกับหนวยงานนํารอง 55 
แหงครอบคลุมทั่วประเทศ 
ระดับ 2 ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกกรมบังคับคดีเพื่อจัดทําแนวทาง/เกณฑ
การประเมินผลการนําระบบมาตรฐานที่จัดทําขึ้นไปใชในหนวยงานนํารอง 
ระดับ 3 ประเมินผลการใชระบบ มาตรฐานของหนวยงาน นํารอง 55 แหงไดแลวเสร็จครบถวน โดยมี
หนวยงานนํารองที่ผานเกณฑการประเมินผลไมนอยกวา 28 แหง และมีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานใหสมบูรณในปตอไป 
ระดับ 4 มีหนวยงานนํารองที่ผานเกณฑการประเมินผลไมนอยกวา 39 แหง และ     มีรายงานสรุปผล การ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานใหสมบูรณในปตอไป 
ระดับ 5 มีหนวยงานนํารองที่ผานเกณฑการประเมินผลไมนอยกวา 50 แหง และ     มีรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานใหสมบูรณยิ่งขึ้นในปตอไป          
เงื่อนไขการวัดผล :  

- หากไมสามารถดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามที่ระบุไวในเกณฑการใหคะแนน  จะ
พิจารณาปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพลงไมเกิน 0.5 คะแนนจากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน
ระบบงานบังคับคดีและ/หรือวางทรัพย 

ระดับ 1 2 3 4 5 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

หนวยวัดหนวยวัด  
2548 2549  2550 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตร
ฐานระบบงานบังคับคดีและ 
/หรือวางทรัพย 

ระดับ - - 5 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กําหนดใหกลุมพัฒนาระบบบริหารและสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาที่กําหนดใหเปนหนวย
งานนํารองจํานวนรวมทั้งสิ้น  55  หนวยงาน  รับผิดชอบดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
 กลุมพัฒนาระบบบริหารรายงานความคืบหนาผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดใหผูบริหารทราบเปน
รายไตรมาส          
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายคณิต  ปติยา    เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางจันทวรรจ  หรรษาภิรมยโชค เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) ในมิติที่ 2, 3, 4 
เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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มิติท่ี   2  คุณภาพการใหบริการ 

 
ตัวชี้วัดท่ี  4   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อ
กระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาส
ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  สวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสม ในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
 สวนราชการมีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ
และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ 

� สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพ่ือเลือกประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํา



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
มาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการ
ปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจ
หลัก (Core Function)ของสวนราชการหรือเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง
และตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก 

2  สวนราชการมีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder)ที่เกี่ยวของ เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตามประเด็นฯที่เลือก 

� สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ตามประเด็นฯที่เลือก โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งตองระบุกิจกรรมการดําเนิน
งาน โดยใหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ (ในประเด็นฯที่เลือก) เขามามีสวนรวม 
มีวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวัด
ผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผูรับผิด
ชอบไวอยางชัดเจน 

3 � สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตามความกาว
หนาของการดําเนินการตามแผนฯรวมกัน  ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมฯ พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอผูบริหาร
ของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

4  สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯได
แลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการ
ในปตอไป พรอมทั้งนําเสนอตอผูบริหารของสวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชน 

� สวนราชการเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน และผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder)ที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานกระบวนการหรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมี
ขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

5 � สวนราชการนําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินการฯ ในระดับคะแนนที่ 4 ไปกําหนดแนว
ทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เหตุผล :  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 การพัฒนาระบบ

ราชการ มาตรา3/1 : การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอน  
การปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถ่ิน  การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน   

การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่
ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล การ



 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อประโยชน
ในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 
   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายคณิต  ปติยา                                    เบอรติดตอ : โทร.02-8875152 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :         นางจันทวรรณ  หรรษาภิรมยโชค         เบอรติดตอ : โทร.02-8875152 



 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
ตัวชี้วัดท่ี 5  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดย          
สวนราชการตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐ
มนตรี  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศ
สอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ 
ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนิน
งานตามเปาหมาย ที่กําหนดไวในแตละระดับ 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
 � จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับใหบริการขอมูล

ขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ ขอมูลขาวสาร
ไดโดยสะดวก 

 � มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

 � มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไว
สําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร ที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 
ดังนี้ 

 � มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 � จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและ
สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ 
ดังนี้ 

 � มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 

 � ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซัก
ซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 

 � จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราช
การ รายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือ
รายไตรมาส) 

 � มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการให
บริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเร่ืองที่สามารถตอบ
สนองหรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวน
ราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 

 � จัดอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูล
ขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถึง
และสม่ําเสมอไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง 

 � ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบ
ผานชองทางตาง ๆ อยางนอย 5 ชองทางโดย 1 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการ
เผยแพร ประชาสัมพันธ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 � รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทาง
ชองทางตาง ๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบ
การบริหารจัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราช
การลงนามแลวบนเว็บไซตของสวนราชการ 

 � จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และเผยแพรบนเว็บไซตของสวน
ราชการทุกเดือน 

 
 



 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
หมายเหตุ : 

1. ใหสวนราชการสวนกลางรับผิดชอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการหนวยงานในสังกัดที่ตั้งอยูในสวนกลางและสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานัก
งานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  

2. มาตรา  9 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ บัญญัติไวดังนี้   
มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
อยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยว
ของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน 

(5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ใหระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมสิีทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่
มี 
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผู
มีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

 คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการใหทุก

หนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยตองถือปฏิบัติเมื่อ
ประชาชนขอขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
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 3.1 กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ และขอมูลขาวสารนั้น
หนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายใน
วันที่รับคําขอ 
 3.2 ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน  รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการ
แลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบดวย 
 3.3 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ จะตองแจงคําสั่งมิ
ใหเปดเผยขอมูลขาวสารพรอมเหตุผลใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับคําขอ 

4. สวนราชการสามารถดาวนโหลด พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดจาก
เว็บไซต 0www.oic.go.th ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

5. สวนราชการสามารถขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจากสํานัก
งานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได 
เหตุผล :  

เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร และดําเนินการ ตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ 
   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นางเบ็ญจพร  เกตุสุขาวดี                                  เบอรติดตอ : โทร.02-8814853 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :          นางรุงนภา  บุญยิ่ง            เบอรติดตอ : โทร.02-8814836 
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ตัวชี้วัดท่ี 6    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย
พิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวม
ทั้ง  เพื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

2. การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 

 
ประเด็นท่ี 1: การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ท่ีชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมท้ัง เพื่อ

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
น้ําหนัก :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกัน        การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เกณฑการใหคะแนน :   

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน  
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
 สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรอง
เรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

� ศึกษา วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเส่ียงที่อาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียง
พอ การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณ
ธรรม    ความมีจริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน
ตนและการ  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

2 � นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐ
ไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม  
การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2551 ใหแลวเสร็จ โดยตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาส
ของความเสี่ยง รวมทั้งการมีสวนรวมของภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน และ
ในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 

 - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราช
การของสวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และ
ประชาสัมพันธ ใหภาครัฐและภาคประชาชน และ/หรือใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
เปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล 

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งในดานการปองกันการทุจริต/การใหความรู  
กับภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของในดานการปองกัน 
การทุจริต 

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเวน  
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด รวมท้ังการเสริมสรางใหเจา
หนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริย
ธรรม    การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่มีการ
รองเรียนผานระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
อยางครบถวน 

� ตอบสนองตอขอรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับ
ผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม การไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
เปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล  ในปงบประมาณ  พ .ศ . 2551 ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดยครบถวน 

5 � สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ และการเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การ
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการ
ตอบสนองตอ       ขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” รวมทั้งการเสริมสรางใหเจาหนาที่
ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริย
ธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ในขั้นตอนที่ 4 
พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาที่
ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริย
ธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาลสําหรับปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2552 

เงื่อนไข : 

การดําเนินการในแตละระดับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      
จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 

หมายเหตุ :  
1. สวนราชการสวนกลางจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานในสังกัดที่อยูในสวนกลาง และหนวย
งานราชการบริหารสวนกลางหรือสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมได
มอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  (เชน สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน)  

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 



 

2. จังหวัดจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการ
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบ
อํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 
2546 
3. ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายสายพิณ  ศิริไพศาล                         เบอรติดตอ : โทร.02-8875152 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :         นางภาณุมาส  ปุนประเสริฐพล              เบอรติดตอ : โทร.02-8875152 

 
ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 
ตัวชี้วัดท่ี 6.2 การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อ
ใชเปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานัก
งานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตาม
แบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ) ไดอยางสมบูรณ 



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบัน อยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอ
ในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผู
บริหารของสวนราชการ ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย    มิชอบของเจา
หนาท่ีของรัฐได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ 
ครบถวน (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 

4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลา   ท่ีกําหนด 
(หมายเหตุ : ขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3  ไมรวมถึงขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่
กําหนด   

 

เงื่อนไข :  
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิง
คุณภาพดวย 
หมายเหตุ : 

1. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 ใหนําน้ําหนักตัว
ชี้วัดรอยละ 1 ไปรวมกับตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

2. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 คร้ัง คือ  
คร้ังที่ 1 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 

เดือน (ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551) 
คร้ังที่ 2 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 

เดือน (ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551) 
คร้ังที่ 3 : ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 

เดือน (ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 



 

3. การสง File ขอมูลตองทําเปน Zip File เทานั้น และตั้งชื่อ File ที่ Zip ไว โดยใชรหัสหนวย
งานเปนชื่อ File เชน ตช0014 และจัดสงไปยัง E-mail Address : infonccc@nccc.go.th 
 

เหตุผล :   
เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการมีความรับ

ผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาลเปนวาระเรงดวนที่รัฐบาลใหความสําคัญ และเรงรัดให
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการ มีความโปรงใส โดยการ
วางระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา พัฒนา
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานและการจัดซ้ือ จัดจาง ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนใหมี
สวนรวม ในการรณรงคเร่ืองดังกลาวอยางจริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ใหประชาชน
รวมกันตอตานการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และยังเปนเรื่องที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 – 2554 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลัก
เกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สวนราชการจึงมีหนาที่ปองกันมิใหปญหาดัง
กลาวเกิดขึ้น อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการทํางานของสวนราชการได 
   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายสายพิณ  ศิริไพศาล                         เบอรติดตอ : โทร.02-8875152 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :         นางภาณุมาส  ปุนประเสริฐพล              เบอรติดตอ : โทร.02-8875152 

ประเด็นท่ี 3  การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ      พ.ศ. 
2551 

ตัวชี้วัดท่ี 6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ
ตามประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอ
ใหดําเนินการ  โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสง
สํานวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือพยานหลกัฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปอง
กันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ
ทั้งหมด 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 
ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด   x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 



 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 40 

2 รอยละ 50 

3 รอยละ 60 

4 รอยละ 70 

5 รอยละ 80 

 

หมายเหตุ : 

1. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 2 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริย

ธรรมและธรรมาภิบาล 

2. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละ

เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หนวยงานในสังกัดที่ตั้งอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหาร

สวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมได

มอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด 

3. ใหจังหวัดมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบ หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ

ราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา

ของสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  ทั้งนี้ ไมรวมหนวย

งานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมี

สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค และผูวาราชการจังหวัดไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวน

ราชการ เชน สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน  

เหตุผล :   

เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการมีความรับ

ผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาลเปนวาระเรงดวนที่รัฐบาลใหความสําคัญ และเรงรัดให

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อใหระบบราชการ มีความโปรงใส โดยการ

วางระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา พัฒนา 
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กระบวนการติดตาม ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานและการจัดซื้อ จัดจาง ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชา

ชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคเร่ืองดังกลาวอยางจริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ให

ประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และยังเปนเรื่องที่สอด

คลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 – 2554 พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จังหวัดจึงมหีนาที่ปองกันมิใหปญหาดังกลาว

เกิดขึ้น อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการทํางานของสวนราชการได 
 

แนวทางการประเมินผล :  
ผลคะแนนใชการประเมินผลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง

ชาติ 
 

   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายสายพิณ  ศิริไพศาล                         เบอรติดตอ : โทร.02-8875152 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :         นางภาณุมาส  ปุนประเสริฐพล              เบอรติดตอ : โทร.02-8875152 
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ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 



 

ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :   

 (1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม 

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราช
การไมเกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ
การสํารวจความพึงพอใจ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มผูีใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

 

  

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 65 

2 รอยละ 70 

3 รอยละ 75 

4 รอยละ 80 

5 รอยละ 85 
 

เงื่อนไข :  
1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ใน

การสุมจุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
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เหตุผล :  



 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 
”การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประ
สิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่
ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให
บริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองตามความตองการของประชาชน 

 

แนวทางการประเมินผล :  

แนวทางการประเมินผล 

ท่ีปรึกษาประเมินผล สวนราชการ 
 ในป งบป ระม าณ  พ .ศ . 2551 ที่ ป รึกษ า
ประเมินผลจะใชผลการสํารวจความพึงพอ
ใจจากผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) แลวเปนขอมูลอางอิงเพื่อ
ใชในการประเมินผลเทานั้น 

� เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการให
คะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และคํานวณคะแนนที่ไดตาม
วิธีการคํานวณแบบที่ 1 

 การเตรียมการเพื่อการติดตามและประเมินผล 

 กําหนดแผนงาน ผูรับผิดชอบ และนําแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดใหดีขึ้น 

� สวนราชการสามารถดําเนินการสํารวจขอมูล  
ผลการดําเนินงานควบคูไปได เพื่อใชในการ
ติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการ 

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให
สวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่
สําคัญของตัวช้ีวัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหจัด
เตรียมไวที่สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 



 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี 
กรณีท่ี 1 สวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน  
ตัวชี้วัดท่ี 8  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ  จะใช อัตราการเบิกจาย                       
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบ
ประมาณที่ไดรับ 

� หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือ
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการ
คํานวณ 

� รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐ
วิสาหกิจโดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถ
ตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่
สํานักงบประมาณกําหนดให 
 

สูตรการคํานวณ : 

 
                                เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 
                                            วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 
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เกณฑการใหคะแนน : 



 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 68 

2 รอยละ 71 

3 รอยละ 74 

4 รอยละ 77 

5 รอยละ 80 

หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน 3 เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการ

ประหยัดได            และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวน
ราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการ
ประเมินผล 

3. ในกรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการ
อ่ืนๆ              การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

4. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับผานทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

เหตุผล :   
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนนิงานและ                

ใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ รวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงมีผลใหการเบิกจายเงินงบ
ประมาณ ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวรัตนา  วิมุกตานนท                         เบอรติดตอ : โทร.02-8814357 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :         นางสาวมัณฑนา  คลองเล้ียงชีพ                   เบอรติดตอ : โทร.02-8814859 

 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
กรณีท่ี 2  สวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
ตัวชี้วัดท่ี 8  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 



 

น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบ
ประมาณรายจายในภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความ
สามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป
งบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือ
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการ
คํานวณ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

                      
                 เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย      x 100 
                           วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 92 

2 รอยละ 93 

3 รอยละ 94 

4 รอยละ 95 

5 รอยละ 96 
 

หมายเหตุ :  
1. ระดับคะแนน 3 เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ในภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการ
ประหยัดได และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการ
รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 

แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

เหตุผล :   
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการเรงรัดการดําเนนิงานและ              

ใหการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงมีผลใหการเบิกจายเงินงบ
ประมาณ   ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวรัตนา  วิมุกตานนท                         เบอรติดตอ : โทร.02-8814357 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :         นางสาวมัณฑนา  คลองเล้ียงชีพ                   เบอรติดตอ : โทร.02-8814859 
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 



 

ตัวชี้วัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะ
พิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ 
จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใช
จริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผล
ตอการใชพลังงานของหนวยงาน  โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล  www.e-
report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. น้ํามัน   
เกณฑการใหคะแนน :  
 1.  ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวย

งานในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูใน

ชวงตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูใน
ชวงตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ  
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง  -0.166 ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ  
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล
ดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 
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2. น้ํามัน คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวย

งานในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูใน

ชวงตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูใน
ชวงตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคา
ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการ
ประเมินผลดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 
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SEU = ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 

หนวยงานที่จะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานตองไดรับคะแนนเต็มในขั้นที่ 1-2 
 

แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับคะแนน 3-5 

หนวยงานที่ได 
0.5 - 1 คะแนน 

ชวงที่ 1 ระดับคะแนนที่ 3 

ชวงที่ 2 ระดับคะแนนที่ 3-4 

ชวงที่ 3 ระดับคะแนนที่ 3-5 

หนวยงานที่ได 0 คะแนน 

หนวยงานที่ได 1.5 คะแนน 

หนวยงานที่ได 
0 - 0.5 คะแนน 

หนวยงานที่ได 
1 – 1.5 คะแนน 

ชวงที่ 4 ไดคะแนนเต็มในข้ัน 3-5 

ชวงที่ 5 ไมไดคะแนนในขั้น 3-5 
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ปจจัยท่ีใชในการคํานวณคะแนนขั้นท่ี 3 - 5 : 

 (1) ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้น

ฐานตอปริมาณการใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณา
ตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวนคือ 
(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน เชน จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลา

การทํางาน จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 
(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่

ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เปนตน 
(รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐานของแตละกลุมอยูใน 
www.e-report.energy.go.th) 

(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันจริงที่รายงานแก สนพ. 
คือ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ที่หนวยงานรายงานผาน 1Hwww.e-report.energy.go.th    

ครบ 12 เดือน 
 

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
 

เงื่อนไข :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานัก

งาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลัง
งานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคา
คะแนนดชันีการใชพลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5  

หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลัง
งานจริงเปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซ่ึงจาก
ขอมูลของป 2550 จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 

 
 

หมายเหตุ : 
1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎกระทรวง  และรวมถึงสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎ
กระทรวง 

สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมนั้น ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎ
กระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของสวนราชการ
นั้นๆ ใหพิจารณาจากสถานที่ตั้งของสวนราชการวา ตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไป
รวมกับจังหวัดที่ตั้งอยูนั้น 

2. หนวยงานในจังหวัด หมายรวมถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนภูมิภาคที่จัดตั้ง
ขึ้น                  ตามกฎกระทรวง รวมท้ังสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในภูมิ
ภาคซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ทั้งนี้ การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของสวนราชการ
นั้นๆ ใหพิจารณาจากสถานที่ตั้งของสวนราชการวาตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไป
รวมกับจังหวัดที่ตั้งอยูนั้น 
 
เหตุผล :  

 พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทํา
ใหตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญ
ที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชา
ชน สํานักงาน ก.พ.ร.  จึงกําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดาน
การใชพลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวช้ีวัด  

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 



 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 1 ขอมูลปริมาณการใช
พ ลังงานไฟฟ า  (kWh) 
ครบถวน 

 ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ที่หนวยงานภายในจังหวัดไดรายงานผลผาน  2 Hwww.e-
report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุน
เวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

 
 

  การสังเกตการณ 
   กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวม
ทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถาม
ขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน   สามารถ
สอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐาน
ขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความ
พรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการอื่น ภาคเอกชน และ
ประชาชน ตรวจสอบขอมูลได 

� การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 (ความครบถวนของฐานขอมูล) 

= 1 คะแนน 
  พิจารณา 2 สวน คือ (1) ขอมูลดานไฟฟา = 0.5 คะแนน  

(2) ขอมูลดานน้ํามัน = 0.5 คะแนน  
วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ในฐาน
ขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามันใน 3Hwww.e-report.energy.go.thปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2551 

ความครบถวน ดานไฟฟา ดานน้ํามัน 
ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 0.5 คะแนน 0.5 คะแนน 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํา
มันในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถวนทั้ง 12 เดือน 

2 จําแนกหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
 

ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการ
จัดทําดัชนีการใชพลังงาน
ครบถวน 

2.1 ดัชนีการใชพลังงาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของ
หนวยงานราชการ โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน 9 ลักษณะ 

1. กลุมทั่วไป 
2. กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุมโรงเรียน 
4. กลุมศาลและสํานักงานอัยการ 
5. กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุมสถานีตํารวจ 
7. กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุมสถานสงเคราะห 
9. กลุมสถานีวิทยุและสถานีเครื่องสงสัญญาณ 

  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  2.2 ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอ่ืนๆ ที่ เปนคาตัวแปรในปงบ

ประมาณ พ.ศ. 2551 เชน การใหบริการ กิจกรรม จํานวนบุคลากร 
จํานวนนักเรียน จํานวนเตียงคนไข งบประมาณที่ไดรับ พื้นที่ของ
อาคารที่มี พื้นที่การใหบริการ และขอมูลการใหบริการ เปนตน ที่
สวนราชการไดรายงานผานwww.e- report.energy.go.th โดยแต
ละกลุมมีคาตัวแปรที่ตองรายงานแตกตางกัน  ดังปรากฏใน 
4Hwww.e-report.energy.go.th คาตัวแปรตางๆ จะถูกนําไปหา 

  คาดัชนีการใชพลังงานของแตละหนวยงาน โดยมีแบบจําลอง



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ทางคณิตศาสตร ซ่ึงสมการจะมีคาที่ขึ้นอยูกับตัวแปรในแตละ
กลุมเมื่อปอนขอมูลเขาไปในแบบจําลองฯ ก็จะไดคาการใชพลัง
งานมาตรฐานของแตละหนวยงาน  จากนั้นจะนําคาที่ไดไป
เปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานจริงของแตละหนวยงาน ซ่ึงจะ
ทราบคาดัชนีการใชพลังงานของแตละหนวยงานที่จะนําไปใช
ประเมินผล 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2 (มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดัชนี
การใชพลังงานใหครบถวน)  = 1 คะแนน 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาความครบถวนของขอมูลสําหรับประเมินดัชนีการใชพลังงาน 
ใน 5Hwww.e-report.energy.go.thปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

ความครบถวน คะแนน 
ไมครบรอยละ 100 0.0 คะแนน 
ครบรอยละ 100 1.0 คะแนน 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมิน
ดัชนีการใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถวนทั้ง 12 เดือน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

� ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ที่ไดรายงานผลผาน 6Hwww.e-report.energy.go.th ของ สํานัก
งานนโยบายและแผนพลังงาน 

3 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํา
มันจริง มากกวาปริมาณ
ก ารใช ไฟ ฟ า /น้ํ ามั น
มาตรฐาน  โดยอยู ใน
ชวงตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 
เทาของปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน
หรือ  มีค าดัชนีการใช 
ไฟฟา/น้ํามันอยูในชวง  
-0.500 ถึง -0.334 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-5 (ดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน) = 3 
คะแนน 
พิจารณา 2 สวน คือ  (1) ดัชนีการใชไฟฟา   = 1.5 คะแนน  
(2) ดัชนีการใชน้ํามัน   = 1.5 คะแนน 



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํา
มันจริง มากกวาปริมาณ
ก ารใช ไฟ ฟ า /น้ํ ามั น
มาตรฐาน  โดยอยู ใน
ช วงตั้ งแต  1.2 เท า  ถึ ง 
1.5 เทาของปริมาณการ
ใชไฟฟ า/น้ํ ามันมาตร
ฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชไฟ
ฟา/น้ํามันอยูในชวง 
-0.333 ถึง -0.167 

5 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํา
มันจริง เทากับหรือมาก
กวาปริมาณการใชไฟ
ฟ า /น้ํ ามั น ม าต รฐ าน 
โดยอยูในชวงตั้งแต  1 
เท า  ถึ ง  1.2 เท า ข อ ง
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํา
มันมาตรฐานหรือ มีคา
ดัชนีการใช  ไฟฟา/น้ํ า
มันอยูในชวง -0.166 ถึง 
0 

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
• หนวยงานจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 ตองไดรับคะแนน

ทั้งไฟฟาและน้ํามันอยางละ 1.0 คะแนน ในเกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ 1 และ 2 (ความครบถวนของฐานขอมูล)  

• วิธีใหคะแนน 
(1) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการวิเคราะหทางสถิติโดยใช
การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) โดยแยกการ
วิเคราะหในแตกลุมของหนวยงาน โดยสามารถดูรายละเอียดของ
แตละกลุมหนวยงานไดใน 7Hwww.e-report.energy.go.th โดยใน
การวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของ
หนวยงาน  

(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามัน (จริง) 
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ที่หนวยงานรายงานผาน     
8Hwww.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน 

(3) คาดัชนีการใชพลังงาน 
          = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา 
0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา/น้ํามัน 

  เกณฑการใหคะแนน 
การใหคะแนนแบงออกเปน       3 
ขั้นตอน 

ไฟฟา น้ํามัน 

ขั้นท่ี 3 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํา
มันจริงมากกวาปริมาณการใชไฟ
ฟา/น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ตั้งแต 1.5 เทาแตไมถึง 2 เทาของ
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตร
ฐาน (- 0.5 < EUI ≤ - 0.333) 

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 

 

     

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไฟฟา น้ํามัน 
ขั้นท่ี  4 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํา
มันจริง มากกวาปริมาณการใชไฟ
ฟา/น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง

= 0.0-0.5
คะแนน 

= 0.0-0.5
คะแนน 



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
ตั้งแต 1.2 เทาแตไมถึง 1.5 เทาของ
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตร
ฐาน  
(- 0.333 < EUI ≤ - 0.167) 
ขั้นท่ี 5 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํา
มันจริง นอยกวาหรือมากกวาไม
ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชไฟ
ฟา/น้ํามันมาตรฐาน  
(- 0.167 < EUI ≤ 0) 

 
= 0.0-0.5
คะแนน 

 
= 0.0-0.5
คะแนน 

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.5 คะแนน 1.5 คะแนน 
หมายเหต ุการประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3 4 และ 5 หากคาดัชนีการใชไฟฟา/
น้ํามันที่ไดจริงอยูระหวางคาขอบเขตใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศในกรณีที่
ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในขั้นที่ 3-5  (1.5 
คะแนน) 

  วิธีและเกณฑการใหคะแนนของจังหวัด 

• วิธีใหคะแนน 
ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในจังหวัดตามขั้นตอน 
เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน แลวนํามาพิจารณาใหคะแนน
ของจังหวัดนั้น โดยคิดจากคาเฉลี่ยของหนวยงานในจังหวัดทั้ง
หมด 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในจังหวัดทั้งหมด 
จํานวนหนวยงานในจังหวัดทั้งหมด 

หมายเหตุ :   
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน 
พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวช้ีวัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัด
สงให สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอ
ขอมูลเพิ่มเติม 
 

   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวรัตนา  วิมุกตานนท                         เบอรติดตอ : โทร.02-8814357 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :         นางสาวมัณฑนา  คลองเล้ียงชีพ                   เบอรติดตอ : โทร.02-8814859 
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ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตาม          รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน
บริการ 

� รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลด
ไดจริง และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่สวนราช
การเสนอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และสวนราชการสามารถดําเนินการ
ลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบริการท้ังหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับ

บริการทั้งหมด 
งานบริการ (i) 

น้ํา
หนัก(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนนที่
ได 

(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถวงน้ํา

หนัก         
(Wi x Ci) 

1 W1 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 
2 W2 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 
3 W3 50 60 70 80 90 C3 (W3 x C3) 
4 W4 50 60 70 80 90 C4 (W4 x C4) 
5 W5 50 60 70 80 90 C 5 (W5 x C5) 



 

น้ําหนักรวม Σ W =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)         หรือ              (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
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โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ เทากับ 1 
C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

เทียบกับจํานวนผูรับบริการท้ังหมด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ ;  1, 2,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 

2 Σ (Wi x Ci) = 2 

3 Σ (Wi x Ci) = 3 

4 Σ (Wi x Ci) = 4 

5 Σ (Wi x Ci) = 5 
 

เงื่อนไข : 
1. ใหสวนราชการคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่

สวนราชการไดนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และลดระยะเวลาการให
บริการไดตั้งแต รอยละ 30 ขึ้นไปเรียบรอยแลว เพื่อนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

2. กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้ตองเปนกระบวนงาน
หลักที่สําคัญของหนวยงาน และมีจํานวนผูใชบริการมาก หรือพิจารณาวาสงผลกระทบตอประชาชนจํานวน
มาก หรือมีผูรองเรียนจํานวนมาก 

3. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

4. สําหรับกระบวนงานของสวนราชการที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสวนราชการ
ดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการให
บริการของทุกสาขา เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการแสดงขอมูลผูใชบริการและ



 

ระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงานของแตละสาขาตามแบบฟอรม 2 โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานให
กับผูประเมินมาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 
Report) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
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5. ใหสวนราชการเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสวนราชการที่ตั้งอยูในสวน
กลาง รวมทั้งสวนราชการที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิด
ชอบครอบคลุมหลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 ซ่ึงมีพื้นที่รับ
ผิดชอบ 9 จังหวัด  เปนตน 

6. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปน
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 
หมายเหตุ :  

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 
เดือน คือตั้งแตเดือนมกราคม 2551ถึง เดือนกันยายน 2551 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ และใหสวนราชการแนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาให
บริการรายกระบวนงานตามแบบฟอรมทั้ง 3 แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวน
งานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน 
จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ 
เหตุผล :   

สืบเนื่องจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราช
การของทุกสวนราชการนับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ทุกสวนราชการไดดําเนินการลดขั้น
ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้นเพื่อผลักดันใหสวนราชการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนของสวนราชการอยางตอเนื่อง สวนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงาน (Process)  การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของสิ่ง
อํานวยความสะดวก และคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2550 ของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงสวนราชการสามารถนํา
หลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับ
ความตองการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผูใชบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 



 

2551 นี้ แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสวนราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อ
สรางความไววางใจในคุณภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น 
   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายคณิต  ปติยา                           เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 
1170 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :         นางจันทวรรจ  หรรษาภิรมยโชค             เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 

 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัด
ทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 

ะดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน 
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบ เที ยบผลการคํ านวณตนทุนตอหน วยผลผลิตระหวางป งบประมาณ 
พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยาง
ไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและ 
หนวยนับทั้งองคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัดใหมีการคํานวณตนทุน 
อยางนอย ดังนี้ 
1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 
    1.1 ดานการเงินและบัญชี 

 1.2 ดานการพัสดุ 



 

ะดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
 1.3 ดานบริหารบุคคล 
 1.4 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.5 ดานการตรวจสอบภายใน 
 2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย  
 3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 
 และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

ทราบ 
5 นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือแผน

การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหมีขอมูลทางการเงินที่นําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน และนําไปสูการ
บริหารราชการอยางมีคุณภาพ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัตนา  วิมุกตานนท  เบอรติดตอ : โทร.02-8814357 
         นางยลศรี  นาคพงศ   เบอรติดตอ : โทร.02-8875154 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวมัณฑนา  คลองเลี้ยงชีพ     เบอรติดตอ : โทร.02-8814859 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 
ตัวชี้วัดท่ี  12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
น้ําหนัก :   รอยละ 22 
คําอธิบาย :  

• ผลจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ไดดําเนินการตามตัวช้ีวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการตาง ๆ จึงไดนํา
มาปรับปรุงแนวทางการดําเนินการในป พ.ศ. 2551  โดยเนนการบูรณาการตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาองคกรนํามาผนวกเขากับตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความแตกตางของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2551 ตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
                         1)  วิธีการจัดทํารายงานใชวิธีประเมินองคกรดวยตนเองจากมาตรฐานที่กําหนดไวในแต
ละขอคําถามและสวนราชการจะตองใหคะแนนตามขอเท็จจริงที่สวนราชการไดดําเนินการไปแลวตลอด
ระยะเวลาของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ซ่ึงถือเปนการประเมินองคกรดวยตนเองขององคกรไปพรอมกับ
การปรับปรุงองคกร) พรอมทั้งอางอิงหลักฐานในการดําเนินการ ในขณะที่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เนนการรายงานผลที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) 
เหตุผลท่ีปรับเปลี่ยนเนื่องจากตองการใหเกิดการพัฒนาองคกรไปพรอม ๆ กับการประเมินองคกรดวยตน
เองเมื่อส้ินสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แมวาในหมวด 7 ผลการดําเนินการจะยังไมครบถวนสมบูรณก็ตาม 
ดังนั้นจึงไดกําหนดน้ําหนกัคะแนนในหมวด 7 เพียงรอยละ 1 เทานั้น 
     2)  ลดภาระในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยใชวิธีตรวจประเมินจากมาตร
ฐานที่กําหนด (Check List) และ ตองการใหสวนราชการไดศึกษามาตรฐานของแนวทางการบริหารจัด
การแบบ “ADLI” กลาวคือ มีการบริหารจัดการที่เปนระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง 
(Deployment)  เกิดการเรียนรู (Learning) และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) ดังนั้น จะ
เปนประโยชนตอ   สวนราชการอยางยิ่ง หากสวนราชการดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามแนว
คิด ADLI ตามที่กําหนดในตัวช้ีวัดฯ ในชวงตนปงบประมาณกอน เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับ
ปรุงและดําเนินการพัฒนาองคกรตามแนวทางที่กําหนด แลวเมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงประเมิน
องคกรดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรในปตอไป 



 

     3)   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน         
2 แนวทางแยกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางที่ 1 เปนการดําเนินการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการใหไดมาตรฐาน ซ่ึงจะกําหนดวิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณ
ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตาม
แนวทางที่ 2  การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงถือวาเปนภาคสมัครใจ ทั้งนี้ การ
ดําเนินการตามแนวทางที่ 2 นี้จะอยูนอกเหนือจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะมีหลักเกณฑและกล
ไ ก ที่ แ ต ก ต า ง จ า ก แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ตั ว ช้ี วั ด 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆทราบตอไป 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
•  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จ

ที่สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากล
ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติด
ตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดนี้ไดผนวกตัวช้ีวัดยอยหลาย ๆ ตัว ได
แก การจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การถายทอดตัวช้ีวัดและเปา
หมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เคยดําเนินการไป
แลวในชวง 3 ปที่ผานมาไวในตัวช้ีวัด PMQA    โดยในการประเมินจะใชวิธีการใหคะแนนตนเองตาม
เกณฑมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนดขึ้นในแตละขอคําถามในแตละหมวด  ดังนั้น จะเห็นไดวาสวนราชการ
จะยังคงดําเนินการพัฒนาตามตัวช้ีวัดดังกลาวอยางตอเนื่อง แตประเมินผลโดยตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐเทานั้น 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบ
คลุมทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมภิาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซ่ึงมีรายละเอยีด
สําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตน

เอง 
รอยละ 1 

12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวน
ของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 

รอยละ 6 

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง   
ตามเกณฑ 7 หมวด 

รอยละ 15 

 

ตัวชี้วัดท่ี 12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
น้ําหนัก : รอยละ 1  
คําอธิบาย : 



 

� พิจารณาจากการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแบบฟอรมที่สํานัก
งาน ก.พ.ร. กําหนดไดอยางครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 4 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551โดยพิจารณาความสําเร็จจาก
วันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยรายงานดังกลาวตองไดรับความเห็น
ชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
 

 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 5 
ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 28 พ.ย. 51 

2 21 พ.ย. 51 

3 14 พ.ย. 51 

4 7 พ.ย. 51 

5 31 ต.ค.51 
 

แนวทางการประเมินผล  :  

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นที่พิจารณา ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
ระยะเวลาการสงงาน   ��  เอกสารแสดงวันที่ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงานการประเมินองคกร

ดวยตนเองที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการใหความเห็นชอบ  ท้ังนี้ ผู
ประเมินจะประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบความสอด
คลองของวันที่สวนราชการจัดสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
เพื่อพิจารณาใหผลคะแนน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 12.2 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง  

น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองที่ครบถวนใน 6 ประเด็น 
ไดแก (1)  ลักษณะสําคัญขององคกร  (2)  รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  (3)  การแสดง
ผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ (4)  รายงานจุดแข็งและโอกาสในการ



 

ปรับปรุง   
(5)  การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร  (6)  รายงาน
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง แบงเปน 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององคกร 
(15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานประเมินองคกรดวยตน
เองหมวด 1-7 (90 คําถาม) ตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

1 30 45 60 75 90 

3. ความครบถวนของการแสดง 
ผลกราฟระดับคะแนนการ
ประเมินองคกรดวยตนเองตามราย
หัวขอตามที่ปรากฏใน 7 หมวด (17 
หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานการจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงและ
แผนปรับปรุงองคกร* (7 หมวด) 
โดยแบงเปนตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 

      



 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

5.1 ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานการจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุง(7
หมวด) 

0.5 3 4 5 6 7 

5.2 ความครบถวนของการจัดแผน
ปรับปรุงองคกรอยางนอย  
2 แผน 

0.5 0 - 1 - 2 

6. ความครบถวนของการจัดทํา
รายงานผลการประชุมชี้แจงเกี่ยว
กับ PMQA ใหกับผูบริหารของ
สวนราชการ (2 คร้ัง) 

1 0 - 1 - 2 

หมายเหตุ  :  *สวนราชการอาจนําโอกาสในการปรับปรุงของบางหมวด มารวมกันเพื่อนําไปจัดทําแผน
ปรับปรุงองคกรก็ได ทั้งนี้ ใหระบุวาแผนปรับปรุงองคกรดังกลาวมาจากโอกาสในการ
ปรับปรุงหมวดใด และหากหมวดใดไมมีโอกาสในการปรับปรุงหรือแผนปรับปรุงองคกร
ในหมวดใด  
ใหระบุวา “ไมมี” 

 

แนวทางการประเมินผล  : 

แนวทางการประเมินผล 

ประเด็นท่ีพิจารณา ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
ความครบถวนของการจัดทําราย
งานการประเมินองคกรดวยตนเอง 

  พิจารณาจากความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองค
กรดวยตนเอง ซ่ึงหมายถึง ความครบถวนของรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองของสวนราชการและเนื้อหาตามรายละเอียด 
ที่กําหนดไว ไดแก  
(1) รายงานลักษณะสําคัญขององคกร จํานวน 15 คําถาม  
(2) รายงานประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 จํานวน 90 คําถาม  

ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
(3) ผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัว

ขอตามที่ปรากฎใน 7 หมวด (17 หัวขอ)  
(4) รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง จํานวน 7 หมวด  
(5) การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและ        

แผนปรับปรุงองคกร จํานวน 7 หมวด และแผนปรับปรุงองค
กรอยางนอย 2 แผน 



 

แนวทางการประเมินผล 
(6) รายงานผลการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหาร

ของสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
ตัวชี้วัดท่ี 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากแนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ แบงออกเปน 2 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
12.3.1 ผลการประเมินองคกรดวยตนเองเชิงคุณภาพ รอยละ 10 
12.3.2 ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมิน

องคกรดวยตนเอง 
รอยละ 5 

 
ตัวชี้วัดท่ี 12.3.1 ผลการประเมินองคกรดวยตนเองเชิงคุณภาพ   
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากการตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของสวนราชการทั้ง 7 หมวด ที่สวนราชการไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
 

 การพิจารณาผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด แบงเปน 

หมวด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

จํานวนคํา
ถาม 

ประเด็นท่ีมุงเนน 
ในการตรวจประเมิน 

1. การนําองคกร 1 12   

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2 9 การบริหารความเสี่ยงและการถายทอด
ตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกร 

สูระดับบุคคล 
3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 1 11   



 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. การวัด การวิเคราะห และจัดการความ
รู 

2 10 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและการจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2 21 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

6. การจัดการกระบวนการ 1 12   

7. ผลลัพธการดําเนินการ 1 15   

 10 90  
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
 

หมายเหตุ : คาน้ําหนักคะแนนในแตละหมวดที่กําหนดขึ้นสําหรับตัวช้ีวัด ป 2551 นี้ ใหความสําคัญตาม
ผลการดําเนินการที่ผานมาของสวนราชการที่ตองการใหเกิดความตอเนื่อง จึงใหน้ําหนักใน
หมวด 2, 4 และ 5 มากกวาหมวดอื่น ๆ เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดฯ เดิม ซ่ึงนํามาผนวกไวในตัวช้ี
วัดนี้ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 90 คําถาม เทากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อ

สวนราชการไดประเมินตนเองแลว จะนําผลที่ไดมาคํานวณคะแนน เพื่อนํามาจัดระดับคะแนนตามตัวช้ีวัด 
ดังตารางตอไปนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ระดับเบื้องตน 0-10 คะแนน 

2 ระดับกําลังพัฒนา 11-20 คะแนน 

3 ระดับดีปานกลาง 21-30 คะแนน 

4 ระดับดีมาก 31-50 คะแนน 

5 ระดับเปนเลิศ 51 คะแนนขึ้นไป 

 
ทั้งนี้ ในการประเมินตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง 7 หมวด ดัง

กลาว จะปรากฏรายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2551 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 12.3.2 ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง   
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย :   



 

• ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง หมายถึง จํานวน
หลักฐาน 40 รายการซึ่งรายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาผลคะแนนความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวย
ตนเอง แบงเปน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จํานวนหลักฐาน 24 รายการ 
2 จํานวนหลักฐาน 28 รายการ 
3 จํานวนหลักฐาน 32 รายการ 
4 จํานวนหลักฐาน 36 รายการ 
5 จํานวนหลักฐาน 40 รายการ 

 

ในการพิจารณารายละเอียดความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตน
เอง ดังกลาว จะปรากฏรายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2551 
 

เงื่อนไข : 
• ในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองของสวนราชการ 

ทั้ง 7 หมวด ที่ปรึกษาจะดําเนินการโดยใชวิธีการตรวจโดยละเอียดทุกขั้นตอนหรือสุมตรวจประเมิน                
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ประเด็นที่มุงเนน จะตรวจประเมินโดยละเอียดทุกขั้นตอน ไดแก  

หมวด 2  ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

หมวด 4  ในประเด็นเกี่ยวกับการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการจัดการ  
            ความรู 
หมวด 5  ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

� ประเด็นขอสังเกตที่ไดจากการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกร 
ดวยตนเองของสวนราชการทั้ง 7 หมวด จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

เหตุผล :  



 

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการ 
ในขั้นตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการ
บริหารจัดการของสวนราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ระบบราชการไทย 
• ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายคณิต  ปติยา             เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 

• ผูจัดเก็บขอมูล  :         นางจันทวรรจ  หรรษาภิรมยโชค           เบอรติดตอ : โทร.02-8814999 # 1170 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดท่ี 13   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณา
ความครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

กฎหมายสวนราชการ 
ตวัชี้วัดท่ี   13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑ
การใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 โดยใหระบุการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนิน
การในแตละประเด็นทางกฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และให
สวนราชการดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  

• สวนราชการใดที่ไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่อยูในความรับผิด
ชอบแลว ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายที่ตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายตาม
กรอบการจัดทํากฎหมายที่จะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ



 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) อาจเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 

(1)  พัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบให
เปนฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชา
ชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 

(2)  ประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบ  เพื่อใหงายตอการใช
หรือปฏิบัติงานและสะดวกในการคนหาของประชาชน 

หากสวนราชการใดไมมีกฎหมายที่จะตองพัฒนา และไมจําเปนตองดําเนินการตามขอ 
(1) และ (2) ใหทําหนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรบัประเด็นการประเมินผล การพัฒนากฎหมายดังกลาว  

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
โดยที่  : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมกฎหมายหลักและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวย
งานรัฐทั้งหมดที่สวนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมายหลัก
ฉบับใดมีอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนั้น 

2 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติที่จะตองดําเนินการยกรางขี้น
ใหม  แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐ
วิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลองตามกรอบการจัดทํา
กฎหมายที่จะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือตามท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนด   
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550-2554)   

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบาย  
ที่กําหนดไว โดยมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของ
กฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus group) หรือนําขอเสนอจากผล
งานวิจัยมาดําเนินการ และนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราช
การไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบไปดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการไดตองชี้แจงเหตุผลประกอบ ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายหรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการจะเปนผูให
ความเห็นชอบ 

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ  พ .ศ . 2551 โดยระบุ
กฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนิน
การและเหตุผลที่จะดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่  28  ธันวาคม พ.ศ.2550 

5 แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

 

หมายเหตุ : 
ในกรณีที่สวนราชการไมมีกฎหมายที่ตองพัฒนาตามหลักเกณฑการพัฒนากฎหมายใหแจง

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
 

เหตุผล :  
1. เพื่อใหการพัฒนากฎหมายของสวนราชการบรรลุผลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
2. ทําใหการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบเดียว

กัน 
3. ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ เกิดความเขาใจในการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายใน

ภาพรวม  
 

     ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางศศิวิมล  ธนศานติ               เบอรติดตอ : โทร.02-8875155 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :           นายกิตติคุณ  หมวดมณี             เบอรติดตอ : โทร.02-8875155 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
ตัวชี้วัดท่ี 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 

กฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน 
(Milestone) ตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551)  
ที่สวนราชการนําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยแบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้ 
 

กรณีท่ี 1  การดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการปกติ 

ตารางและสูตรการคํานวณ :   
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติ

ไดตามแผนพัฒนากฎหมายของ 
ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล 

ลําดับท่ี
ของ   ชื่อ
กฎหมาย 

(i) 

น้ําหนัก 
ของ 
แตละ

กฎหมาย 
(Wi) 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

คะแนนที่ได 
ของแตละ 
กฎหมาย 

(Li) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ํา
หนัก 

(Li x Wi) 

ชื่อกฎหมายท่ี
1 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนน
ของกฎหมาย

ที่ 1 

(คาคะแนนของกฎหมายที ่
1 x   น้ําหนักของกฎหมาย

ที่ 1) 
ชื่อกฎหมายท่ี

2 
0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนน

ของกฎหมาย
ที่ 2 

(คาคะแนนของกฎหมาย
ที่ 2 x  น้ําหนักของ
กฎหมายที่ 2) 

ชื่อกฎหมายท่ี
i 

0.xx 60 70 80 90 100 คาคะแนน
ของกฎหมาย

ที่ i 

(คาคะแนนของกฎหมายที ่
i x    น้ําหนักของกฎหมาย

ที่ i) 
 รวม       ผลรวมของ (คาคะแนน



 

=1* ของกฎหมายที่ 1 x น้ํา
หนักของกฎหมายที่ 1)+ 
(คาคะแนนของกฎหมายที ่
2 x น้ําหนักของกฎหมายที ่
2 )+ (คาคะแนนของ
กฎหมายที่ i x น้ําหนัก
ของกฎหมายที่ i) 

* ใหสวนราชการกําหนดน้ําหนักของแตละกฎหมาย  โดยใหผลรวมของน้ําหนักของทุกกฎหมายเทากับรอยละ 1 
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สูตรการคํานวณ : 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแตละกฎหมาย 
หรือ 
(น้ําหนักของกฎหมายที่ 1 x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 1) + (น้ําหนักของกฎหมายที่ 2 x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 

2) 
(น้ําหนักของกฎหมายที่ 3 x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 3)+ (น้ําหนักของกฎหมาย i x คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ i) 
โดยที่  

น้ําหนักของกฎหมาย 
(Wi) 

หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับกฎหมายแตละฉบับ โดยน้ําหนักของทุก
ฉบับรวมกัน = 1 

คะแนนที่ไดของ
กฎหมาย 

(Li) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการที่ไดกําหนดไว ตามรายละเอียดแผนงาน 

i หมายถึง ลําดับที่ของกฎหมาย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 1  

2 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 2  

3 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 3  

4 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 4  

5 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 5  

เหตุผล :   
เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํากฎหมายที่จะตองดําเนิน

การตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือตาม
ที่รัฐธรรมนูญกําหนด พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 



 

นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ.2550-2554)  เปนไปดวย
ความรวดเร็วและรอบคอบ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดตัวช้ีวัดในการพัฒนากฎหมายไวในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือกรมที่
ไมมีกฎหมาย ในความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 

กรณีท่ี 2  การพัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบใหเปนฐานขอ
มูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะหในรายละเอียดเชิงโครงสรางกฎหมาย 
และอนุบัญญัติในกฎหมายแมบทฉบับเดียวแตละฉบับ เพื่อการจําแนกขอมูล
และจัดกลุมขอมูลออกเปนหมวดหมูตามลักษณะของหลักเกณฑแตละเรื่อง
พรอมการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมซึ่งกันและกัน หรือขามกฎหมาย ขามอนุ
บัญญัติหรือคาบเกี่ยวกัน ในกลุมกฎหมายแมบทรายฉบับที่สําคัญ และจัดทําราย
ละเอียดโครงการ 

2 แปลงขอมูลกฎหมาย และอนุบัญญัติใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบขอ
ความ (Text File) ที่สามารถสืบคนลึกลงไปในเนื้อหาได เพื่อนํามาจัดทําเปนขอ
มูลกฎหมาย อนุบัญญัติ หรือประมวลกฎหมายฉบับรวมการแกไขเพิ่มเติมดวย
ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

3 นําขอมูลกฎหมาย และอนุบัญญัติที่แปลงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ขอความ (Text File) แลว เขาสูฐานขอมูลเพื่อนํามาใชในการจัดทําเปนขอมูล
กฎหมาย อนุบัญญัติ หรือประมวลกฎหมายฉบับรวมการแกไขเพิ่มเติมดวย
ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

4 พัฒนาหรือจัดหาระบบหรือเครื่องมือสืบคนขอมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
ลักษณะโครงสรางขอมูลในฐานขอมูลกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและสามารถ
สรางฐานดัชนีขอมูลอัตโนมัติเพื่อชวยเหลือการสืบคน เขาถึงขอมูลกฎหมายใน
ทันทีที่มีการประกาศใชยกเลิก หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย และอนุบัญญัติมา
ชวยเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพแกการสืบคน การแสดงผล การ
ปฏิบัติงาน และเผยแพรการใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตแกสวนราชการ
ตางๆ และประชาชนทั่วไปใหมีความสมบูรณ สะดวก และรวดเร็ว 

5 ทดสอบ/นําขอมูลกฎหมายตามโครงการฯ ออกเผยแพรใหบริการแกสาธารณะ



 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ไดภายในเนื้อหาที่กําหนดไวในโครงการฯ ซ่ึงสิ้นสุดภายใน 30 กันยายน 2551 

 

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินอางอิงถึงรายละเอียดที่ปรากฏอยูในภาคผนวก ค ของคูมือโครงการสัมมนา
ทิศทางและแนวทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําโดยสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
 

กรณีท่ี 3 การประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบ เพื่อใหงายตอการใชหรือ
ปฏิบัติงานและสะดวกในการคนหาของประชาชน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 แตงตั้งคณะทํางานประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่   รวม
รวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห และจัดหมวดหมูหรือจัดประเภทมติคณะรัฐมนตรีให
เปนระบบ แลวเผยแพรใหเจาหนาที่ในสังกัดและประชาชนสามารถคนหาไดโดย
สะดวก 

2 รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่อยูในความรับผิดชอบทั้งหมดของสวนราชการ  

3 จัดหมวดหมูหรือจัดประเภทของมติคณะรัฐมนตรีที่อยูในความรับผิดชอบของ สวน
ราชการ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 คัดแยกมติคณะรัฐมนตรีที่ส้ินสภาพแลวออกจากมติคณะรัฐมนตรีที่ยังมีผลใชอยู 
3.2 นํามติคณะรัฐมนตรีที่ยังมีผลใชอยูมาศึกษา วิเคราะห วามติคณะรัฐมนตรีใดบางที่
เปนเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน แลวนํามารวมกลุมไวดวยกัน 
3.3 จัดหมวดหมูหรือประเภทของมติคณะรัฐมนตรี ตามความเหมาะสม เพื่อให
สะดวกตอการนําไปใชงาน โดยอาจจําแนกตามเนื้อหาสาระของมติคณะรัฐมนตรี, 
ภารกิจของหนวยงาน นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เปนตน  

4 เผยแพรรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่ไดจัดหมวดหมูหรือประเภทแลว ใหเจาหนาที่ใน
สังกัดและประชาชนสามารถคนหาไดโดยสะดวก โดยเผยแพรในเว็บไซตของ สวน
ราชการ  

5 สงรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่ไดประมวลหรือชําระสะสางแลว พรอมทั้งมติคณะรัฐ
มนตรีที่สมควรพัฒนาปรับปรุงหรือยกเลิก (ถามี) ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินอางอิงถึงรายละเอียดที่ปรากฏอยูในภาคผนวก ง ของคูมือโครงการสัมมนา
ทิศทางและแนวทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดทําโดยสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางศศิวิมล  ธนศานติ               เบอรติดตอ : โทร.02-8875155 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :         นายกิตติคุณ  หมวดมณี             เบอรติดตอ : โทร.02-8875155 
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