
 

 

1 คํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553  กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม 
 

  
แผนปฏิบัติราชการกลุมภารกิจดานบริหารความยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการกลุมภารกิจดานบริหารความยุติธรรม  

วิสัยทัศน 
 คุมครองและเสริมสรางสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรมทั้งทางแพงและทางอาญาได
อยางเสมอภาค เกิดความเชื่อมั่น เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
 พัฒนาระบบ กลไก กฎหมายที่เกีย่วของกบัการบังคับคดี และการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดานสิทธิเสรีภาพ และการบังคับคดี เพื่อสนับสนุนการทํางานอยางเปนระบบ 

 เสริมสรางกระบวนการในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนและการใหบริการที่เสมอภาค รวดเร็ว เปน
ธรรมและโปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 พัฒนาระบบงานยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

2 คํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553  กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม 
 

  
แแผนปฏิบัติราชการผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี   

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  
 กรมบังคับคดีเปนองคกรนําดานการบังคับคดีภายใตระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดวยวิทยาการและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายในป พ.ศ. 2555 

พันธกิจ 
 กรมบังคับคดีเปนกรมใหบริการดานการบังคับคดีและการวางทรัพย มุงมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

กระบวนการบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดวยกฎหมาย วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมสงเสริมเครือขายความรวมมือและเผยแพรความรูดานการ
บังคับคดีเพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรมและเกิดประโยชนสูงสุด 

1. ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชีและการวางทรัพย
อยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เปนธรรม 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระ
บัญชีและวางทรัพยในแตระบบใหเปนมาตรฐาน 

3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับคดีใหทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล รองรับตอการเปลี่ยนแปลง
ตามภาวะการณเพื่ออํานวยตอการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยคํานึงถึงความรวดเร็วเปนธรรมใน
สังคมและสิทธิมนุษยชน 

4. พัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โดยประสาน สงเสริม รวมถึงสราง
เครือขายความรวมมือการบังคับคดีทั้งในและตางประเทศ สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตาม
ภาวการณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญดานการบังคับคดีและมีจิตสํานึกในการ
บริการอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

6. เผยแพรความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพยแกประชาชนไดเขาใจอยางทั่วถึง 
ตลอดจนไกลเกลี่ยขอพิพาทในการบังคับคดีและสงเสริมความรวมมือและสวนรวมการบังคับคดีของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. พัฒนากระบวนการบังคับคดีดวยวิทยาการที่ทันสมัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เสริมสรางความรู ความรวมมือและการมีสวนรวมดานการบังคับคดี 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน (PMQA) 
4. เสริมสรางศักยภาพบุคลากรโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 
 
 



 

 

3 คํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553  กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม 
 

 

ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2551 2552 

เปาหมาย 
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ (รอยละ 10) 

2 . 1ระดับความสํ า เ ร็ จ เฉลี่ ยถ ว ง
น้ําหนักในการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานดานบริหาร
ความยุ ติธรรมแกประชาชน
กลุมเปาหมาย 

          

2)  รอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักของ
กลุมเปาหมายที่ไดรับความรู 
ความเขาใจดานการบังคับคดี  
วางทรัพยและฟนฟูกิจการแลว 
ผานเกณฑการประเมินความ
เขาใจไมตํ่ากวารอยละ 80 

3 98.21 94.58 94.5 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5  

2.2 มูลคาทรัพยที่ผลักดันออกจาก
ระบบบังคับคดีได (ลานบาท) 

4 119,990 
 

137,718 
 

117,000 97,000 107,000 117,000 127,000 137,000  

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

3.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/ เอกสารงบประมาณรายจายฯ ของสวน
ราชการ ระดับกรม หรือเทียบเทา (รอยละ 20) 

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (รอยละ 15) 

3.1.1 รอยละของจํานวนคดีแพงที่
อายัดทรัพยไดภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด 

1 99.86 
(23,580/ 
23,614) 

100 
(29,713/ 
29,713) 

99 98 98.5 99 99.5 100  

3.1.2 รอยละของคดีที่มีการประกาศ
ขายทอดตลาดไดตอจํานวนคดี
ที่ศาลมีคําสั่งใหขายทอดตลาด 

1 98.36 
(34,487/ 
35,062) 

99.30 
(30,931 
/31,149) 

99 98 98.5 99 99.5 100  

3.1.3 ร อยละของ เจ าหนี้ ต ามคํ า
พิพากษา (ในคดีแพง) ไดรับ
การชําระหนี้จากการบังคับคดี
แกทรัพยสินของลูกหนี้ 

1.5 93.02 
(52,832/ 
56,794) 

95.35 
(56,021/ 
58,749) 

95 93 94 95 96 97  

3.1.4 ร อ ยละของคดี แพ งที่ ข า ย
ทอดตลาดทรัพยไดและจัดทํา
บัญชีรับ-จายไดแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

1.5 - 60.15 
(3,039/ 
5,052) 

60 50 55 60 65 70  

3.1.5 คดีลมละลายที่ลูกหนี้ (บุคคล
ธรรมดา) ไดรับการปลดจาก
การลมละลายในเวลาที่กําหนด  

2 - 96.66 
(2,833/ 
2,931) 

96.5 94.5 95.5 96.5 97.5 98.5  

 



 

 

4 คํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553  กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม 
 

 

ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2551 2552 

เปาหมาย 
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

3.1.6 รอยละของแผน/ขอเสนอการ

ฟนฟูกิจการที่สรุปวิเคราะหได

แ ล ว เ ส ร็ จ และได รั บ คว าม

เห็นชอบจากศาล 

1.5 - 97.50 

(39/40) 

85 75 80 85 90 95  

3.1.7 ระดับความสํ า เ ร็ จ ในการ

พั ฒน า ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ที่

เกี่ยวของกับกรมบังคับคดี ใน 

Doing business ranking 

1.5 - 

 

- 

 

1 - - 1 2 3  

3.1.8  รอยละของความพึงพอใจตอ

คุณภาพของขอมูลสารสนเทศ

เปาหมายที่นําลงในเว็บไซต

ของกรมบังคับคดีในระดับ

มากขึ้นไป  

1.5 - 

 

- 

 

75 65 70 75 80 85  

3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) (รอยละ 5) 

3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ

เ ฉ ลี่ ย ถ ว ง น้ํ า ห นั ก ข อ ง

คว ามสํ า เ ร็ จ ต าม เป าหมาย

ผลผลิตของสวนราชการ (ตาม

เอกสารงบประมาณรายจายฯ) 

5 100 100 

 

3 

 (90%) 

1 

(80%) 

2 

(85%) 

3 

(90%) 

4 

(95%) 

5 

(100%) 

 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนน (รอยละ 20) 

4. รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

6 - - 75 65 70 75 80 85  

5. รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูกําหนดนโยบาย 

3 - - 75 65 70 75 80 85  

6. ร ะ ดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร

ดําเนินการตามมาตรการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

6 5 5 3 1 2 3 4 5  

7. ร ะ ดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

จนไดขอยุติ 

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

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2551 2552 

เปาหมาย 
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนน  (รอยละ 10) 

8.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถ ว ง น้ํ า ห นั ก ใ น ก า ร รั ก ษ า
มาตรฐานระยะ เวลาการให 
บริการ 

2 4.2 4.16 3 1 2 3 4 5  

9 .2  รอยละของการเบิกจ าย เงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม 

0.50 - - 94 92 93 94 95 96  

10. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

1 3 5 3 1 2 3 4 5  

11. ระดั บความสํ า เร็ จของการ  
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

1 1 1.54 3 1 2 3 4 5  

12. ระดับความสําเร็จของการควบคุม
ภายใน 

1.50 - - 3 1 2 3 4 5  

14. ระดับความสํ า เ ร็ จของการ
ดํ า เนิ นก ารตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

1   3 1 2 3 4 5  

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนน รอยละ 20 

15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริห ารจั ดการ
ภาครัฐ  (PMQA) 

20 3.075 3.624 3 1 2 3 4 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) 
เพื่อประกอบคํารับรองการปฏบิัติราชการของ 
กลุมภารกิจดานการบริหารความยุตธิรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(เฉพาะตวัช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคบัคดี) 

 
  หมายเหตุ  หนวยงาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

โปรดศึกษารายละเอียดจากคําอธิบายรายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อให
การดําเนินการตามตัวช้ีวัดเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานความยุติธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(เฉพาะตัวช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคับคดี) 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุมภารกิจ รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุมภารกิจ 

ดานการบริหารความยุติธรรม ประจําปงบประมาณ  พดานการบริหารความยุติธรรม ประจําปงบประมาณ  พ..ศศ..  22555533    ((เฉพาะตัวชี้วัเฉพาะตัวชี้วัด ท่ีอยูในความรับผิดชอบดําเนินการ ด ท่ีอยูในความรับผิดชอบดําเนินการ 

ของ กรมบังคับคดี ของ กรมบังคับคดี ))  
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานบรหิารความ
ยุติธรรมแกประชาชนกลุมเปาหมาย 
2)  รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของกลุมเปาหมายที่ไดรับความรูความเขาใจดานการบงัคบัคดี วางทรัพย
และฟนฟูกิจการแลวผานเกณฑการประเมินความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 80 

หนวยวัด    :   รอยละ 
น้ําหนัก      :   3   
คําอธิบาย 

“รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกลุมเปาหมายที่ไดรับความรูความเขาใจดานการบังคับคดี วางทรัพยและ
ฟนฟูกิจการแลวผานเกณฑการประเมินความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 80”  หมายถึง การอบรมใหความรูดานการบังคับ
คดี วางทรัพย และฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใหแกกลุมเปาหมายโดยดําเนินการตามหลักสูตรมาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้นใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรือ จะจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรมาตรฐานดังกลาวเพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้กําหนดใหกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมผานเกณฑ
การประเมินผลความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 80 
 

เงื่อนไขการวัดผล 
1.  กําหนดกลุมเปาหมายที่จะตองดําเนินการทั้งหมด 3 กลุม และขอใหกลุมภารกิจจัดสรรน้ําหนักความสําคัญสําหรับ

คํานวณผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลการประเมินความรูความเขาใจของแตละกลุมเปาหมาย  ดังนี้ 
กลุม น้ําหนัก 

1.1  ประชาชนทั่วไปและผูมีสวนไดเสีย 16 
1.2    ผูมีบัตรเครดิต/จํานอง/เชาซื้อ 8 
1.3  ผูที่จะเขาซื้อทรัพย 8 
1.4  ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เชน ผูทรงสิทธิ  ฯลฯ 8 
2.1  สถาบันการเงิน/ทนายความ 6 
2.2  บริษัทรับติดตามทวงหนี้/non-bank/ผูใหบริการเงินกูนอกระบบ/ผูใหบริการเชาซื้อ (leasing) 24 
3.    หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากคดีแพงที่เกี่ยวกับ

ผลประโยชนของรัฐ 
30 

รวม 100 
 

2.  ขอใหกลุมภารกิจกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนโดยไมซํ้ากับกลุมเปาหมายหรือพ้ืนที่เปาหมายที่ดําเนินการแลว
ในปที่ผานมา 

 
 
 

 



 

 

8 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานความยุติธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(เฉพาะตัวช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคับคดี) 

 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 
ร อ ย ล ะ เ ฉ ลี่ ย ถ ว ง น้ํ า ห นั ก ข อ ง
กลุมเปาหมายที่ได รับความรูความ
เขาใจดานการบังคับคดี วางทรัพยและ
ฟนฟูกิจการแลวผานเกณฑการประเมิน
ความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 80 

รอยละ 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
- คณะกรรมการกํากับดูแลและคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2.1 (2) ดําเนินการพิจารณา

ทบทวนและปรับปรุงแกไขหลักสูตรมาตรฐานดานการบังคับคดี วางทรัพย และฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ทีจ่ดัทาํ
ขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันตลอดจนพิจารณาคัดเลือกบุคลากร เพื่อ
มอบหมายใหเปนวิทยากรสําหรับบรรยายใหความรูแกกลุมเปาหมาย 

- กลุมชวยอํานวยการประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการจัดใหมีการอบรมความรูดานการ
บังคับคดี วางทรัพย และฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใหแกกลุมเปาหมาย โดยใชหลักสูตรมาตรฐานไดมีการ
ทบทวนและปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมทั้งในสวนของเนื้อหาและแบบประเมินผลผูเขารับการอบรมและดําเนินการ
ประเมินผลกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรม ตลอดจนจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผูเขารับการอบรม ผล
การประเมินเมื่อเทียบกับเปาหมาย ฯลฯ และแจงผลการดําเนินการใหกลุมพัฒนาระบบบริหารทราบเปนภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินการในภาพรวมเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป  

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  คณะกรรมการกํากับดแูลการดําเนินการตามตัวช้ีวดัที่ 2.1 (2) 
 :  นายคณิต   ปติยา   เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล           :  นายธรา  เทยีนประทีป  เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
 

 

การดําเนินการในสวนของการจัดใหมีการอบรมและการประเมินผล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวเบญจพร   เกตุสุขาวด ี เบอรติดตอ  :  02-881-4835 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวรุงนภา   บุญยิ่ง  เบอรติดตอ  :  02-881-4836 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานความยุติธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
(เฉพาะตัวช้ีวัดที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการของกรมบังคับคดี) 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดในคํารับรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุมภารกิจ รองการปฏิบัติราชการ ของกลุมภารกิจ 

ดานการบริหารความยุติธรรม ประจําปงบประมาณ  พดานการบริหารความยุติธรรม ประจําปงบประมาณ  พ..ศศ..  22555533    ((เฉพาะตัวชี้วัด ท่ีอยูในความรับผิดชอบดําเนินการ เฉพาะตัวชี้วัด ท่ีอยูในความรับผิดชอบดําเนินการ 

ของ กรมบังคับคดี ของ กรมบังคับคดี ))  
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มูลคาทรัพยสนิท่ีผลักดันออกจากระบบการบังคับคดีไดสําเร็จ 
หนวยวัด    :   ลานบาท 
น้ําหนัก      :   รอยละ  4   
คําอธิบาย 
 มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึงมูลคาทรัพยสินใน
คดีแพง  คดีลมละลาย  ที่เจาหนี้ถอนการบังคับคดี  ถอนการยึด  ของดการบังคับคดีเนื่องจากมีการปรับโครงสรางหนี้  
คดีที่ขายทอดตลาดตลาดทรัพยได  และคดีที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้และสามารถประนอมหนี้สําเร็จ  ทั้งนี้มูลคา
ทรัพยสินคิดจากราคาประเมินของเจาพนักงาน  หรือทุนทรัพยของเจาหนี้ในกรณีที่มีการประนอมหนี้ในคดีลมละลาย 
 

 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ผลรวมของมูลคาทรัพยสินในคดีแพง  คดีลมละลาย ที่เจาหนี้แถลงขอถอนการบังคับคดี +ขอถอนการยึด+ของดการ
บังคับคดีเนื่องจากมีการปรับโครงสรางหนี้+คดีที่ขายทอดตลาดทรัพยได+คดีที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้และสามารถขอ
ประนอมหนี้สําเร็จ  ทั้งนี้มูลคาทรัพยสินคิดจากราคาประเมินของเจาพนักงานหรือทุนทรัพยของเจาหนี้ในกรณีการ
ประนอมหนี้ในคดีลมละลาย 

 •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 97,000      (ลานบาท) เทากับ  1  คะแนน 

  •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 107,000      (ลานบาท) เทากับ  2  คะแนน 

 •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 117,000      (ลานบาท) เทากับ  3  คะแนน 

 •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 127,000      (ลานบาท) เทากับ  4  คะแนน 

 •   มูลคาทรัพยสินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี 137,000      (ลานบาท) เทากับ  5  คะแนน 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 1.  กําหนดใหหนวยงานที่มีภารกิจดานการยึดทรัพย ขายทอดตลาดทรัพย เปนหนวยงานรับผิดชอบในการ
จัดเก็บขอมูล 
 2.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมขอมูลเปนรายเดือนจัดสงให
คณะกรรมการรวบรวมขอมูลการผลักดันทรัพยสินออกจากระบบบังคับคดีและกลุมงานนโยบายและแผน  สํานัก
เลขานุการกรม 
 3.  คณะกรรมการฯ  ดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   คณะกรรมการรวบรวมขอมูลการผลักดันทรัพยสินออกจากระบบบังคบัคด ี 
 นางยลศรี  นาคพงศ   เบอรติดตอ  :  02-887-5153 
 นายอดุลย  ปอมสุข   เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล          :  นางรุงนที  ไชยสงาศิลป  เบอรติดตอ  :  02-887-5154 

นางสาววัชรี  ชูเชื้อ   เบอรติดตอ  :  02-887-5152 

 



 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) ในมิติที่ 1 
เพื่อประกอบคํารับรองการปฏบิัติราชการของกรมบังคับคด ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

หมายเหตุ  หนวยงาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบดําเนินการตาม
ตั ว ช้ี วั ด  โปรดศึ กษาร ายละ เอี ยดจากคํ า อธิบ าย
รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อใหการดําเนินการตามตัวช้ีวัด
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดในคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ของกรมบงัคับคดีรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดในคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ของกรมบงัคับคดี  

ประจําปงบประมาณ  พประจําปงบประมาณ  พ..ศศ..  22555533    ในมิติท่ี ในมิติท่ี 11    มิติดานประสิมิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ  
 

3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ (รอยละ15) 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1  รอยละของจํานวนคดีแพงท่ีอายัดทรัพยไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด    :   รอยละ 
น้ําหนัก      :   1   
คําอธิบาย 

 รอยละของจํานวนคดีแพงที่อายัดทรัพยไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง จํานวนคดีที่ผูบังคับบัญชามี
คําสั่งอายัดในคําขอที่เจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นตอเจาพนักงานบังคับคดีใหอายัดสิทธิเรียกรองใหชําระเงิน
จํานวนหนึ่ง ซ่ึงลูกหนี้ตามคําพิพากษามีตอบุคคลภายนอก(การอายัดเงิน) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงเทียบกับจํานวนคดีที่เจาพนักงานบังคับคดีสามารถดําเนินการออกหนังสืออายัดและดําเนินการ
จนถึงขั้นตอนการสงหนังสืออายัดภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 
1. การออกหนังสืออายัด เมื่อผูบังคับบัญชามีคําสั่งอายัดแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีออกหนังสืออายัด 

ภายใน วันที่ มีคําสั่ง หรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป ตามคําสั่งกรมบังคับคดีที่ 536 / 2548 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2548 ขอ 5 และใหนําสงหนังสืออายัดใหพนักงานเดินหมายดําเนินการทันที 

2. การสงหนังสืออายัดโดยพนักงานเดินหมายใหพนักงานเดินหมายรายงานผลการสงตอผูบังคับบัญชา
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับหนังสืออายัด (คําสั่งกรมบังคับคดีที่ 460/2548 ขอ4 ) เวนแตกรณีหนังสืออายัดที่
ประทับตราดวน หรือดวนที่สุด ใหพนักงานเดินหมายดําเนินการจัดสงและรายงานผลการสงทันที ภายในวันที่ไดรับ
หนังสือหรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป และหากเปนการสงแทนหนวยงานอื่น ใหรีบรายงานผลการสงทาง
โทรสารไปยังผูฝากสงทันที อยางชาไมเกินวันทําการถัดไปตามคําสั่งกรมบังคับคดีที่ 460 / 2548 ลงวันที่ 8 กันยายน 
2548 (ขอ 6) 

3. การสงหนังสืออายัดโดยทางไปรษณียใหจัดสงหนังสืออายัดภายในวันที่ออกหนังสือ หรืออยางชา
ภายในวันทําการถัดไป 

4. คดีที่จะนับเปนผลงานจะตองดําเนินการไดครบถวนตามกระบวนการที่กําหนด (ทั้งกรณีนําสงทาง
ไปรษณีย และนําสงโดยเจาพนักงาน) โดยเริ่มนับเวลาตั้งแตผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหดําเนินการ อายัดทรัพย  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
1. กรณีนําสงทางไปรษณีย ตองดําเนินการไดแลวเสร็จภายในวันที่เจาพนักงานบังคับคดีออกหนังสือหรืออยางชา
ภายในวันทําการถัดไป 
2. กรณีนําสงโดยเจาพนักงาน ตองดําเนินการไดแลวเสร็จโดยรายงานผลการสงภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่รับ
หนังสืออายัด เวนแตกรณีหนังสืออายัดที่ประทับตรา ดวน หรือ ดวนที่สุด (หนังสืออายัดเงิน เงินฝากฯลฯ) เปนตน ให
เจาพนักงานดําเนินการจัดสงและรายงานผลการสงทันที ภายในวันที่ไดรับหนังสือหรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป
และหากเปนการสงแทนหนวยงานอื่น ใหรีบรายงานผลการสงทางโทรสาร ไปยังผูฝากสงทันที อยางชาไมเกินวันทํา
การถัดไป  
 เงื่อนไข  คดีที่มีขอยุงยากหรือมีเหตุขัดของไมนับเปนผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ เชน เปนคดีที่เกี่ยวพันกับคดีอ่ืน (คดีที่ถูกอายัด
ไวกอนหรือเปนคดีที่เกี่ยวพันกับคดีลมละลาย) หรือเปนคดีที่มีทุนทรัพยสูง ที่ตองนําเสนอผูบริหารพิจารณา  เปนตน  

 
 



 

 

12 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 
สูตรการคํานวณผลงาน

จํานวนคดีที่เจาพนักงานบังคบัคดีอายัดทรพัยไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในปฯ 53 X 100 
จํานวนคดีที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังอายัด  

เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
1 2 3 4 5 

รอยละของจํานวนคดีแพงทีอ่ายัดทรัพย
ไดภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

รอยละ 98 98.5 99 99.5 100 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1.  หนวยงานที่เกี่ยวของ (กองอายัดทรัพยสิน สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา)  ดําเนินการจัดเก็บขอมูลซ่ึงเปนผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและแจงผลการดําเนินงานใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนรายเดือน (ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป) 

2.  กลุมพัฒนาระบบบริหารวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารพิจารณา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายธรา  เทียนประทีป  เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวอมเรศวร  พฤฒปภพ     เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2  รอยละของคดีท่ีมีการประกาศขายทอดตลาดไดตอจํานวนคดีท่ีศาลมีคําสั่งใหขายทอดตลาด 
หนวยวัด :   รอยละ   
น้ําหนัก  :     1 
คําอธิบาย :  

จํานวนคดีที่ประกาศขายทอดตลาดหมายถึงจํานวนคดีที่เจาพนักงานไดทําการประกาศขายทอดตลาดโดยการ
เผยแพรสงประกาศหรือติดประกาศในคดีนั้น ๆ ทั้งนี้เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาดแลวกรมบังคับคดีมี
ขั้นตอนการดําเนินการตั้งแตการรางประกาศการจัดพิมพประกาศและการสงประกาศ โดยใชระยะเวลาในสวนกลาง
ประมาณ  2  เดือน  ในสวนภูมิภาคประมาณ 2 เดือน 15 วัน  ซ่ึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้จะคาบเกี่ยวระหวาง
ปงบประมาณ  ดังนั้นการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 ใหจัดเก็บเต็มปงบประมาณ โดยการ
รายงานผลการดําเนินงานใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม 2553 ตามลําดับ  ทั้งนี้ 
ใหจัดเก็บขอมูลจํานวนคดีที่ศาลอนุญาตใหขายทอดตลาดเฉพาะจํานวนคดีที่หนวยงานไดรับตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 52 – 
30 ก.ย. 53  โดยเปรียบเทียบกับจํานวนคดีที่หนวยงานสามารถดําเนินการจนถึงขั้นตอนการสงประกาศขายทอดตลาด
หรือปดประกาศ  โดยใหจัดเก็บขอมูลซ่ึงเปนผลการดําเนินงานดังนี้  ในสวนกลางใหรายงานผลการดําเนินงานเดือน
พฤศจิกายน 2553 ในสวนภูมิภาคใหรายงานผลดําเนินงานภายในเดือนธันวาคม 2553  เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลา
ดําเนินการที่กําหนด (สวนกลาง 2 เดือน  สวนภูมิภาค 2 เดือน 15 วัน)  ทั้งนี้ จํานวนคดีท่ีศาลอนุญาตใหขายทอดตลาด
กับจํานวนคดีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการไดจนถึงขั้นสงประกาศขายทอดตลาดหรือปดประกาศตองเปนคดี
เดียวกัน 

เงื่อนไข  คดีที่มีขอยุงยากหรือมีเหตุขัดของไมนับเปนผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ 

สูตรการคํานวณ :  

จํานวนคดีที่มกีารประกาศขายทอดตลาดX100 
จํานวนคดีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตใหขายทอดตลาด 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

รอยละของคดีที่มีการประกาศขาย
ทอดตลาดไดตอจํานวนคดีที่ศาลมีคําส่ัง
ใหขายทอดตลาด 

รอยละ 98 98.5 99 99.5 100 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

14 2346รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1.  กําหนดใหกองจําหนายทรัพยสิน สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาเปนหนวยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดเก็บขอมูล 

2.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บขอมูลซ่ึงเปนผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดเปนรายเดือนและแจงผลการดําเนินงานดังกลาวใหกลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
เพื่อวิเคราะหและประมวลผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดลุย  ปอมสุข    เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาววัชรี  ชูเชื้อ       เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 2346รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.3  รอยละของเจาหนี้ตามคําพิพากษา(ในคดีแพง)ไดรับการชําระหนี้จากการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ 
หนวยวัด :   รอยละ   
น้ําหนัก  :    1.5 
คําอธิบาย :  

รอยละของเจาหนี้ตามคําพิพากษา(ในคดีแพง)ไดรับการชําระหนี้จากการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้
หมายถึง  จํานวนคดีที่มีการประกาศขาย ทอดตลาดในปงบประมาณ พ.ศ.  2553  เปรียบเทียบกับจํานวนคดีที่ขาย
ทอดตลาดทรัพยไดและใหหมายความรวมถึงจํานวนคดีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีแพงแถลงขอถอนการบังคับคดี  
ถอนการยึดและคดีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีแพงแถลงของดการบังคับคดี   หรือเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้    
ภายนอก  หรือมีการประนอมหนี้อันเปนผลโดยตรง  หรือโดยทางออมที่เกิดจากการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ 

เงื่อนไข  คดีที่มีขอยุงยากหรือมีเหตุขัดของไมนับเปนผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ 

สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนคดีที่ขายทอดตลาดทรัพยได + จํานวนคดีที่เจาหนีต้ามคําพิพากษาแถลงขอถอนการบังคับคดี ถอนการยึดและ
คดีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาแถลงของดการบังคับคดีเนื่องจากมีการปรับโครงสรางหนี้หรือเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้

ภายนอก หรือมีการประนอมหนี้อันเปนผลโดยตรงหรือโดยทางออมที่เกิดจากการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ X1000 
จํานวนคดีที่มกีารประกาศขายทอดตลาด 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

รอยละของเจาหนี้ตามคําพิพากษา(ใน
คดีแพง)ได รับการชําระหนี้จากการ
บังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ 

รอยละ 93 94 95 
 

96 97 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1.  กําหนดใหกองยึดทรัพยสิน, กองจําหนายทรัพยสิน, สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาเปนหนวยงาน

รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
2.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลกําหนดให หนวยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บขอมูลเปนรายเดือนและแจงผลการ

ดําเนินงานใหกลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปเพื่อวิเคราะหและประมวลผลการดําเนินงานเพื่อ
นําเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายธรา  เทียนประทีป  เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาววัชรี  ชูเชื้อ       เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
 



 

 

16 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4 รอยละของคดีแพงท่ีขายทอดตลาดทรพัยไดและจัดทําบัญชีรับ-จายไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก   :  1.5 
คําอธิบาย :       

รอยละของคดีแพงที่ขายทอดตลาดทรัพยไดและจัดทําบัญชีรับ-จายไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
หมายถึง คดีแพงที่เจาพนักงานบังคับคดีที่ขายทอดตลาดทรัพยได และผูซ้ือทรัพยชําระราคาคาซื้อทรัพยครบถวน 
ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553 และดําเนินการจนถึงขั้นตอนการจัดทําบัญชีรับ-จายแลวเสร็จ และแจงใหผูมี
สวนไดเสียมารับรองบัญชีดังกลาว ซึ่งในขั้นตอนนี้แบงออกเปน 2 กรณี 

1. กรณีแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยทางไปรษณีย ตองมีหลักฐานการสงหนังสือ/หมาย ใหพนักงาน
ไปรษณียรับไว 

2. กรณีสงโดยพนักงานเดินหมาย ตองมีหลักฐานการสงหนังสือ/หมาย ใหงานเดินหมายและประกาศ 
สํานักงานเลขานุการกรม (สวนกลาง) หรือพนักงานเดินหมาย (หนวยงานในสวนภูมิภาค) รับไปดําเนินการ   

ทั้งนี้  กําหนดระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่ผูซ้ือชําระราคาคาซื้อทรัพยครบถวน ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2552 - 
30 ก.ย. 2553 จนถึงขั้นตอนการแจงใหผูมีสวนไดเสียมารับรองบัญชีรับ-จาย ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี ดังกลาว กําหนด
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 100 วัน  ท้ังนี้ การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหจัดเก็บ
เต็มปงบประมาณโดยการรายงานผลการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2554 
เงื่อนไข 

 คดีที่มีขอยุงยากหรือมีเหตุขัดของไมนับเปนผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ เชน มีการรองขอเพิกถอน, รองขอเฉลี่ย, รองขอกัน
สวน, รองขอบุริมสิทธ์ิ, รองคัดคาน ซ่ึงตองรอฟงคําสั่งศาล เปนตน 

 รอโจทกแถลงเกี่ยวกับประเด็นตางๆ เชน  
- สวนไดของผูถือกรรมสิทธิ์รวม 
- การชําระหนี้ภายนอก 
- มูลหนี้ 

 เอกสารที่ใชประกอบการดําเนินการไมครบถวน เชน 
- คาฤชาธรรมเนียม 
- คาทนายความ 
- สําเนาคําฟอง 
- คําพิพากษาไมชัดเจน เชนเรื่องดอกเบี้ย MRR ซ่ึงประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยหรืออัตราแลกเปลี่ยน 

 กรณีตรวจพบวาจําเลยถูกพิทักษทรัพย เปนตน 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนคดีแพงที่ผูซ้ือชําระราคาคาซ้ือทรัพยครบถวนและจัดทําบัญชีรับ-จายไดแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด X 100 
จํานวนคดีแพงที่ผูซ้ือชําระราคาซื้อทรัพยครบถวน 

 
 
 



 

 

17 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

รอยละของคดีแพงที่ขายทอดตลาด
ทรัพยไดและจัดทําบัญชีรับ-จายไดแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 50 55 60 65 70 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กองจําหนายทรัพยสิน กองคํานวณและเฉลี่ยทรัพย  และสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา จัดเก็บขอมูล
ผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ และแจงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปเพื่อสรุปผล
การดําเนินการในภาพรวมเสนอผูบริหารพิจารณา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดลุย  ปอมสุข    เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวอมเรศวร  พฤฒปภพ     เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.5 คดีลมละลายท่ีลูกหนี้ (บุคคลธรรมดา) ไดรับการปลดจากการลมละลายในเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก   :  2 
คําอธิบาย :       

“คดีลมละลายที่ลูกหนี้ (บุคคลธรรมดา) ไดรับการปลดจากการลมละลายในเวลาที่กําหนด” หมายถึง คดีที่เจา
พนักงานพิทักษทรัพย สามารถดําเนินการปลดลูกหนี้ จากการลมละลายไดภายในเวลาที่กําหนด (20 วัน) นับจากวันที่
ลูกหนี้ไดรับสิทธิดังกลาว 
เงื่อนไข 
 - ภายในเวลาที่กําหนด (20 วัน) ใหนับตั้งแตวันที่ลูกหนี้ไดรับสิทธิปลดลมละลายจนถึงขั้นตอนที่เจา
พนักงานพิทักษทรัพยลงนามในประกาศปลดลูกหนี้จากการลมละลาย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

คดีลมละลายที่ลูกหนี้ (บุคคลธรรมดา) 
ไดรับการปลดจากการลมละลายใน
เวลาที่กําหนด 

รอยละ 94.5 95.5 96.5 97.5 98.5 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 หนวยงานที่มีภารกิจดานการบังคับคดีลมละลายดําเนินการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงเปนผลการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัด และแจงใหกลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อสรุปผลการดําเนินการในภาพรวม
เสนอผูบริหารพิจารณา 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธรา  เทียนประทปี  เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวพชร  อังคสุวรรณศิริ     เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.6 รอยละของแผน/ขอเสนอขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีสรุปวิเคราะหไดแลวเสร็จและไดรับ
ความเห็นชอบจากศาล 

หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก   :  1.5 
คําอธิบาย :       

 รอยละความสําเร็จในการวิเคราะหแผน/ขอเสนอขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ หมายถึง กรณีที่เจา
พนักงานพิทักษทรัพยไดดําเนินการสอบทานการจัดทําแผน/ขอเสนอขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ วิเคราะห 
และสรุปแผน/ขอเสนอขอแกไขแผนเสนอตอศาลลมละลายกลางและศาลมีคําส่ังเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยแผน/
ขอเสนอขอแกไขแผนตามบทสรุปของเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่เสนอตอศาล 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนแผน/ขอเสนอขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลเห็นชอบตามขอสรุปวิเคราะหของ จ.พ.ท. X 100 
จํานวนแผน/ขอเสนอแกไขแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ทั้งหมดที่ศาลเห็นชอบ/ไมเห็นชอบตามขอสรุปวิเคราะหของ จ.พ.ท. 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

รอยละของแผน/ขอเสนอขอแกไขแผน
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่สรุปวิเคราะห
ไดแลวเสร็จและไดรับความเห็นชอบ
จากศาล 

รอยละ 75 80 85 90 95 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้รับผิดชอบดําเนินการตามตัวช้ีวัดและจัดเก็บขอมูล ซ่ึงเปนผลการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัด และแจงกลุมพัฒนาระบบบริหารทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อวิเคราะหและสรุปขอมูล
นําเสนอผูบริหารพิจารณา  
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอดลุย  ปอมสุข    เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวจิรนันท  ภูสุข  เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.7 ระดับความสําเร็จในการพฒันาการดําเนนิงานที่เก่ียวของกับกรมบงัคบัคดีใน Doing business  ranking 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก   :  1.5 
คําอธิบาย :       
 “ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกรมบังคับคดีใน Doing business ranking” 
หมายถึง การพัฒนาการดําเนินงานของกรมบังคับคดีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงและการปดกิจการ (enforcing contracts and closing business) โดย
พิจารณาจากผลการวิจัยของธนาคารโลกในเรื่อง Doing Business ป 2009  

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ 

1 ศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบผลการจัดอันดับ Doing Business ของประเทศไทยกับประเทศ
อ่ืนๆ ที่มีผลการจัดอันดับดีกวาประเทศไทยอยางนอย 4 ประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของกรมบังคับคดี (enforcing contracts and closing business) เพื่อระบุประเด็น
ที่ตองปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดอันดับดานที่เกี่ยวของการบังคับคดีของประเทศ
ไทยในDoing Business ranking ใหดีขึ้น 

2 สรุปประเด็นการพัฒนาและกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่สามารถใชเปนแนวทางในการนาํไป
ปฏิบัติหรือวางแผนการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับกรมบังคับคดี (enforcing contracts and closing business)
ในDoing business ranking ไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม 

3 นําขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานในระดับที่ 1 และ 2 มาใชในการจัดทําแผนระยะยาว 3 ป (ป 
2554-2556) โดยแผนระบุโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ไดชัดเจน 
ครบถวน และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวในระดับ 2 

ผลการจัดอันดับฯ ของไทย
ประเด็น 2010 2009 

Enforcing Contracts 24 24 
Closing Business 48 48 

เงื่อนไขการประเมินผล 
1. ประเด็นที่ตองพัฒนาตองเทียบสถานะของประเทศไทยกับกลุมประเทศใน East Asia & Pacific เชน ไตหวัน เกาหลี 
มาเลเซีย ฯลฯและประเทศในกลุม OECD เชนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน ที่มีผลการจัดอันดับดีกวาของประเทศไทย
ไมนอยกวา 4 ประเทศ  
2. ในการประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของรูปแบบและเนื้อหา ของการจัดทําขอมูลและเอกสารหลักฐานในทุก
ขั้นตอน เชน การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบผลการจัดอันดับการสรุปประเด็นการพัฒนาและ 
การกําหนดเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงความครบถวนและคุณภาพของเนื้อหาของแผนฯ 3 ป ตามหัวขอที่
กําหนดใหตองระบุในแผน  
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-  ผลผลิตของตัวช้ีวัดนี้ตามเกณฑฯ ระดับที่ 1 และ 2 จะตองสามารถนําไปใชอางอิงประกอบการดําเนินงานดานการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกรมบังคับคดีใน Doing business ranking ไดตามหลักวิชาการ 
-  แผนระยะยาว 3 ปที่จัดทําขึ้นตามเกณฑระดับ 3 จะตองมีคุณภาพและเนื้อหาที่สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงใน
อนาคต (หากไดรับการจัดสรรงบประมาณ)  
-  หากดําเนินการไมเปนไปตามเงื่อนไขจะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวช้ีวัดนี้ลงไมเกิน1.000 คะแนน 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
- สํานักงานวางทรัพยกลาง รับผิดชอบดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด (เกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ) และจัดเก็บ

ขอมูลซ่ึงเปนผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดโดยเปรียบเทียบกับขั้นตอนที่กําหนด และแจงขอมูลผลการดําเนินการ
ใหกลุมพัฒนาระบบบริหารทราบเปนรายไตรมาสเพื่อสรุปผลการดําเนินการในภาพรวมเสนอผูบริหารพิจารณา
   

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพีระ  อัครวัตร   เบอรติดตอ : โทร.02-887-5141  
 : นายคณิต  ปติยา    เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นายไกรสร  สิงหราชวราพันธ เบอรติดตอ : โทร.02-887-5142 
 :  นายอดุลย  ปอมสุข   เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
  :  นางสาวพชร  อังคสุวรรณศิริ  เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.1.8 รอยละของความพึงพอใจตอคุณภาพของขอมูลสารสนเทศเปาหมายท่ีนําลงในเวบ็ไซตของกรมบงัคบัคดี
ในระดับมากขึน้ไป 

หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก   :  1.5 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

รอยละของความพึงพอใจตอคุณภาพ
ของขอมูลสารสนเทศเปาหมายที่นําลง
ในเว็บไซตของกรมบังคับคดีในระดับ
มากขึ้นไป 

รอยละ 65 70 75 80 85 

เงื่อนไขการประเมินผล :  
1. ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของขอมูลสารสนเทศตองครอบคลุม  

1)  ความครบถวน  2)  ความทันสมัย  
3)  การนําไปใชประโยชนไดจริง และ  4)  ความเหมาะสมของรูปแบบในการนําเสนอ  
ทั้งนี้ จะตองเปนขอมูลที่ใหบริการแกประชาชนโดยตรงตามภารกิจหลัก 

2. การสํารวจและจัดเก็บขอมูลควรใช Third Party ที่ไมมีสวนไดเสียโดยตรงกับผลการดําเนินงานของกรมบังคับคดี 
ทั้งนี้ หากไมสามารถดําเนินการได ใหจัดเก็บขอมูลเองไดแตจะตองแสดงใหเห็นถึงคณุภาพของขอมูลและวิธีการ
จัดเก็บขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับหลักสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 

3. การจัดเก็บขอมูลใหจัดเกบ็อยางนอยใน 2 รูปแบบ คือ จากระบบ 1) Vote Online และ 2) การสํารวจความคดิเหน็
จากกลุมตวัอยางโดยใชแบบสอบถาม 
- หากไมสามารถดําเนินการไดอยางมีคณุภาพครบถวนตามเงื่อนไข จะพิจารณาปรับลดคะแนนทีไ่ดรับของตัวช้ีวัด
นี้ลงไมเกิน 1.0000 คะแนน  

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
- กลุมงานสารสนเทศ สํานักงานวางทรัพยกลาง รับผิดชอบดําเนินการตามตัวช้ีวัดและจัดเก็บขอมูล ซ่ึงเปนผล

การดําเนินการตามตัวช้ีวัด และแจงใหกลุมพัฒนาระบบบริหารทราบ เพื่อวิเคราะหและสรุปการดําเนินการ
เสนอผูบริหารพิจารณา 

- การจัดเก็บขอมูลจากระบบ Vote online หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยสารสนเทศ  
- การสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามหนวยงานที่รับผิดชอบกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวฉววีรรณ  จิรสิทธิ  เบอรติดตอ : โทร.02-887-5010 
 :  นางจันทวรรจ  หรรษาภิรมยโชค เบอรติดตอ :  โทร. 02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวอรอุมา  เกงทางดี เบอรติดตอ :  โทร. 02-881-4968 
  :  นางสาวจิรนันท  ภูสุข  เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152   
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3.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย) (รอยละ 5) 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

หนวยวัด    :   รอยละ 
น้ําหนัก      :   5   
คําอธิบาย 
 เปนตัวช้ีวัดภาคบังคับของทุกสวนราชการโดยพิจารณาจากเปาหมายผลผลิตที่สวนราชการกําหนดไวใน
เอกสารงบประมาณรายจาย (คําของบประมาณ)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ซ่ึงกลุมงานนโยบายและแผน 
สํานักงานเลขานุการกรม ไดประสานขอใหหนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคกําหนดเปาหมายผลผลิตของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
 

สูตรการคํานวณผลงาน   
 

ผลผลิตที่ได  (เร่ืองที่ดําเนินการเสร็จดานการบังคับคดีแพง/บังคับคดีลมละลาย/วางทรัพยแลวแตกรณ)ี x 100  
 เปาหมายผลผลิต 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย) 

รอยละ 1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%) 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
หนวยงานที่เกี่ยวของ (กองยึดทรัพยสิน  กองอายัดทรัพยสิน  กองจําหนายทรัพยสิน  กองบังคับคดีลมละลาย 

1 – 5  สํานักงานวางทรัพยกลาง  สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา)  ดําเนินการจัดเก็บขอมูลซ่ึงเปนผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดและแจงผลการดําเนินงานใหฝายนโยบายและแผน  สํานักงานเลขานุการกรมเปนรายเดือน  (ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป)  กลุมพัฒนาระบบบริหารวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินการในภาพรวมเสนอผูบริหารพิจารณา 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางยลศรี  นาคพงศ เบอรติดตอ : โทร. 02-887-5153 
 : นายธรา  เทียนประทีป   เบอรติดตอ : โทร. 02-8875154 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางรุงนที  ไชยสงาศลิป เบอรติดตอ : โทร. 02-887-5153 
 :  นางสาวพชร  อังคสุวรรณศิริ       เบอรติดตอ : โทร.02-887-5152 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) ในมิติที่ 2, 3, 4 
เพื่อประกอบคํารับรองการปฏบิัติราชการของกรมบังคับคด ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
หมายเหตุ  หนวยงาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบดําเนินการตาม

ตั วชี้ วั ด  โปรดศึกษารายละ เอี ยดจากคํ าอธิบาย
รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อใหการดําเนินการตามตัวช้ีวัด
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
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มิติท่ี   2  คุณภาพการใหบริการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจ 
ตัวชี้วัดท่ี  4  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบรกิาร           
น้ําหนัก :   รอยละ 6 
คําอธิบาย :  

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่ของ
สวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปน
ผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการ ไมเกิน 3 
งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกิจหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

 

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 65 

2 รอยละ 70 

3 รอยละ 75 

4 รอยละ 80 

5 รอยละ 85 
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เงื่อนไข :  
1. ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2. กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง หรือมีจุดใหบริการในสวนภูมิภาค ผูประเมินอิสระขอ

สงวนสิทธ์ิในการสุมจุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
เหตุผล :  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา ”การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหาร
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 
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ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 

น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย :   

• ผูกําหนดนโยบาย หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนด
นโยบายใหแกสวนราชการ เชน นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงที่
สวนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจดานความเขาใจตอนโยบายที่มอบหมาย  
(2) ความพึงพอใจดานการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 
(3) ความพึงพอใจดานการติดตามและนําเสนอผลใหทราบ

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 65 

2 รอยละ 70 

3 รอยละ 75 

4 รอยละ 80 

5 รอยละ 85 

เงื่อนไข : ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรบัคะแนน 
เหตุผล :  

เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลใหแกผูกําหนด
นโยบายทราบเพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมตอไป 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักติดตามและประเมนิผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
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ประเด็นการประเมินผล : ความเปดเผย โปรงใส  
ตัวชี้วัดท่ี  6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต           
น้ําหนัก :   รอยละ 6 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

• ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียน
เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผู
รองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุช่ือและที่
อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา 

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 − ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พรอมทั้งนําผลการดําเนินการ 
ตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา และ ขอมูลท่ีได 
จากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย   
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวง
ยุติธรรม มาพิจารณาประกอบ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 − ทบทวน /วิ เคราะหความเสี่ ยงต าง  ๆ  ที่ อาจกอให เกิ ดการทุจ ริต  การปฏิบั ติ  
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบ
ถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 

 1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด 
หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 

 2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 

 3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน 
สวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 − วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สูงสุด 3 ลําดับแรก  

2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนด
เปาหมายและตัวช้ีวัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯที่ใช
วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 

 ตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 
ทุกตัวช้ีวัด 

  สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนดเพื่อ
นําขอมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ในปงบประมาณตอไป 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่
โดยมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดรอยละ 100 

 สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ไดแก  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 - จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนองตอ 
ขอรองเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน  

- ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 
ขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 

5  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

เงื่อนไข : 
1. การดําเนินการในแตละระดับขั้นของความสําเร็จ  จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการ เพื่อนํามา

เปนประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพดวย โดยในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวน
ราชการ ตองประกอบดวย การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น ใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนรับทราบ 
รวมทั้งการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และ
ตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองและแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาว 

2. กรณีสวนราชการยังไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวน
ราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ขอใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนด ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 

3. ขอใหสวนราชการจัดสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และจัดสงรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ หากไมสามารถจัดสงไดภายในกําหนดจะถูก
พิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ลง 0.2500 คะแนน  

หมายเหตุ :  
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทางการประสานความ
รวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเพิ่มเติม
ไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
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2. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

3. สวนราชการสวนกลางจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหนวยงานในสังกัดที่อยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่มี
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  เชน 
สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 
หากตองการสอบถามหรือขอขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โปรด
ติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ
สามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th)   
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสายพณิ  ศิริไพศาล เบอรติดตอ  :  02-881-4818 
 :  นายอดุลย  ปอมสุข เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางภานุมาส  ปุนประเสริฐผล เบอรติดตอ  :  02-881-4821 
 :  นางสาวพชร  อังคสุวรรณศิริ เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pacc.go.th/
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ตัวชี้วัดท่ี  7  ระดับความสําเร็จในการดําเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนจนไดขอยตุิ           
น้ําหนัก :   รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

• เร่ืองรองเรียน หมายถึง เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหา
ตามอํานาจหนาที่  

• การนับจํานวนเรื่องรองเรียนใหนับจํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยู (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551-2552) และเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจนไดขอยุติจนถึง
ส้ินเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

• ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 
1. เร่ืองที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงใหผูรองทราบ 
2. เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการ

ตามขอบเขตเต็มที่แลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความ
เหมาะสม และไดแจงใหผูรองทราบ 

3. เร่ืองที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการ) และได
ช้ีแจงทําความเขาใจกับผูรอง 

4. เร่ืองที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว และไดแจง 
ใหผูรองทราบหนวยงานที่รับดูแลเร่ืองตอ  

5. เร่ืองรองเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห เร่ืองที่อยูในกระบวนการทาง
ศาล เร่ืองรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณี 

6. เร่ืองเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานไดดําเนินการอยูแลว 
7. กรณีที่ เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวลขอมูลและเสนอ

ขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหาร 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนเรื่องรองเรยีนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ดําเนินการจนไดขอยุติ x 100 

จํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดใหเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 74 

2 รอยละ 77 

3 รอยละ 80 

4 รอยละ 83 

5 รอยละ 86 
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เงื่อนไข :  

ในกรณีที่สวนราชการไมมีเร่ืองรองเรียนรองทุกขที่แสดงไวในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของ
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหนําน้ําหนักตัวช้ีวัดนี้ไปเพิ่มใหกับตัวช้ีวัดตางๆดังนี้ 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 2 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ 2 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต รอยละ 1 

เหตุผล :  
เพื่อใหสวนราชการเรงดําเนินการจัดการเรื่องราวรองทุกขตาง ๆ ของประชาชน เพื่อใหประชาชนมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้น 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
-  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขกรมบังคับคดี (อยูระหวางดําเนินการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข) แจงผลการดําเนินงาน
ใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนรายไตรมาส เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมเสนอผูบริหารพิจารณา 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขกรมบังคับคดี 
 :  นายธรา  เทยีนประทีป เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพชร  อังคสุวรรณศิริ เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
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มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดท่ี  8  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา           

การใหบริการ    
น้ําหนัก :   รอยละ 2 
คําอธิบาย :  
 กําหนดใหสวนราชการคัดเลือกกระบวนงานหลักที่สําคัญและ/ หรือมีผูมารับบริการจํานวนมาก ฯลฯ  ซ่ึง
เปนกระบวนงานที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไปในชวงปงบประมาณ  
พ.ศ.  2547 – 2550  เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  อยางนอย  5  กระบวนงาน  
และกําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 เดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 
2553 โดยจัดเก็บขอมูลจากผูรับบริการทุกรายตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  หากมีผูรับบริการตอวัน
มากกวา 30 ราย ใหเก็บขอมูลเพียง 30 รายตอวัน  โดยบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามแบบฟอรมที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนดและประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน
ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน  

รายชื่อกระบวนงาน  น้ําหนัก  และรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ท่ีกรมบังคับคดีนํามาประเมินผลในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 
หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1.  การยึดอสังหาริมทรัพย  ณ  ที่ทําการ 2547 0.20 1.30  ช่ัวโมง กองยึดทรัพยสิน 
2.  การขอลดอายัดทรัพยสิน 2548 0.20 39.10  นาที กองอายัดทรัพยสิน 
3.  การขยายระยะเวลาวางเงินคาซื้อทรัพย 2549 0.20 18  นาที กองจําหนายทรัพยสิน 
4.  การคิดหนี้เพื่อใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
     วางชําระกรณีมีการชําระหนี้บางสวนแลว 

2549 0.20 47  นาที 
กองคํานวณ 

และเฉลี่ยทรัพย 
5.  การคิดหนี้เพื่อใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
     วางชําระกรณีไมมีการชําระหนี้ 

2549 0.20 46  นาที 
กองคํานวณ 

และเฉลี่ยทรัพย 
รวม 1.00  

 

 ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
                จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 

                     จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดทีไ่ดรับบริการในแตละงานบริการ 
 

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 คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ 
 

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. ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หาก
ไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน  

2. ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลา
มาตรฐานใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 

3. ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาหากมีการขอปรับแกไข/เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของกระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบแลว 
 
หมายเหต ุ:  

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน คือ 
ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูรับบริการทุกราย ตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด คือ สัปดาห
ละ 1 วัน เร่ิมตนจากสัปดาหที่ 2 จนถึงสัปดาหที่ 40 ตามปฏิทินของป พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 39 วัน กรณีวันที่กําหนด
ตรงกับวันหยุดราชการใหจังหวัดจัดเก็บขอมูลในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ หากมีผูรับบริการตอวันมากกวา 30 ราย ใหเกบ็
ขอมูลเพียง 30 รายตอวัน หรือหากมีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย หรือหากมีผูรับบริการตอป
จํานวนนอยมากใหเก็บขอมูลผูรับบริการทุกราย หรือตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ เชน งานบริการที่
ใหบริการเพียงชวงเวลาหนึ่งของป เปนตน 
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2. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานทีเ่ปนรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถกูปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของ
ตัวช้ีวดันี ้

3. หากสวนราชการไมสามารถแสดงทะเบยีนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนทีไ่ดรับของตวัช้ีวดันี ้

4. หากผูประเมนิสุมกระบวนงานเพื่อประเมนิผล ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลา
การใหบริการตามวันในปฏทิินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูล ขาดความสมบูรณ หรือขาดความนาเชื่อถือ 
จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวดันี ้

 

ตารางที่ 1  ตวัอยางปฏิทนิการจัดเก็บขอมูลตามวนัที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5

11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 11 8 9 10 11 12

18 19 20 21 22 8 15 16 17 18 19 12 15 16 17 18 19

25 26 27 28 29 9 22 23 24 25 26 13 22 23 24 25 26

14 29 30 31

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1 2 19 3 4 5 6 7 23 1 2 3 4

5 6 7 8 9 20 10 11 12 13 14 24 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 21 17 18 19 20 21 25 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 22 24 25 26 27 28 26 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 23 31 27 28 29 30

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

1 2 32 2 3 4 5 6 36 1 2 3

5 6 7 8 9 33 9 10 11 12 13 37 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 34 16 17 18 19 20 38 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 35 23 24 25 26 27 39 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 36 30 31 40 27 28 29 30

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

มีนาคม พ.ศ. 2553

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

มิถุนายน พ.ศ. 2553

มกราคม พ.ศ. 2553

เมษายน พ.ศ. 2553

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สัปดาห

ท่ี

 
แบบฟอรม 1 จํานวนและรายชื่อกระบวนงาน นํ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ที่สวนราชการนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีใหบริการจริง) 

11..          

22..          

33..          

44..          

55..          

รวมรวม  11..0000    
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หมายเหต ุ
 ระยะเวลามาตรฐานการใหบริการตองรวมระยะเวลารอคอย 
 งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ใหระบุเวลาเปนชั่วโมง หรือนาที ทั้งนี้ 

กําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง 
แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

กระบวนงานลําดับที่ .......... ชื่อกระบวนงาน........................................................................... 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ................................................................................................. 

ชื่อผูจัดเก็บขอมูล...................................................... หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด.......................
ขั้นตอน  

รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ…....วัน/ชั่วโมง/นาที 

ขอมูลผูรับบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ผูรับบริการ 

 

(3) 
เวลาเริ่มตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5)= (4)-(3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลา
มาตรฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

…      

i      

หมายเหตุ  
คอลัมน (2)   ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ในหนวยงาน 

    : ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูรับบริการทุกรายในวันที่กําหนด พิจารณาตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดเก็บขอมูลตามวันที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

    : ในกรณีที่มีผูรับบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล โดยวิธีการสุม และตองสุมผูรับบริการไมนอย
กวา 30 รายตอวัน  

     : กรณีมีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ใหเก็บขอมูลทุกรายตามวันที่กําหนดในปฏิทิน 
     : กรณีมีผูรับบริการตอป จํานวนนอยมากใหเก็บขอมูลทุกราย 
     : กรณีวันที่กําหนดในปฏิทินไมมีผูมารับบริการใหเก็บขอมูลในวันถัดไปที่มีผูมารับบริการ 

: กรณีงานบริการใดมีลักษณะการใหบริการเพียงชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของป เชน การชําระภาษีรายไดบุคคลธรรมดา เปนตน 
ใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห โดยวิธีการสุม 30 รายตอวัน (หากมีผูรับบริการมาก) หรือเก็บขอมูลตามความเหมาะสม
ของลักษณะการใหบริการ 

คอลัมน (6)  ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้ 
 1 แทน ผูรับบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
 0 แทน  ผูรับบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน 
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แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

ชื่อกระบวนงาน 
        

น้ําหนัก 

             
รอบ

ระยะเวลา     
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการที่
ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบ
ระยะเวลา

มาตรฐาน เทียบกับ
จํานวนผูรับบริการ

ท้ังหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 รวม 1.00 
ผลคะแนนของตัวชี้วัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกกระบวนงาน) 
 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายอดุลย  ปอมสุข   เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล          :  นางสาวพชร  อังคสุวรรณศิริ เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 

ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัตกิาร
ไทยเขมแข็ง 2555 

น้ําหนัก : รอยละ 2 
ตัวชี้วัดท่ี 9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวช้ีวัดความสามารถใน
การเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะ
ใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  ของ
สวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
สูตรการคํานวณ : 

 

                  เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 
                      วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ 

 

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

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
92 93 94 95 96 

 

หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 94 ซ่ึงเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง

ปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ 
ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการ
ประเมินผล 
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3.  กรณีสวนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ การเบิก

จายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
4. สวนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทางเว็บไซตของ

กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 

เหตุผล :   
เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับ

การใชจายงบประมาณภาครัฐ  เพื่อเรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสูเศรษฐกิจทุกภาคสวนหนวยงานภาครัฐเปน
กลไกที่สําคัญของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจผานการใชจายงบประมาณ ชวยกันเรงรัดการใชจายงบประมาณ
เพื่อใหเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ อันจะชวยสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชน 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวรัตนา  วิมุกตานนท  เบอรติดตอ  :  02-881-4852 
 :  นายอดุลย  ปอมสุข   เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสาวมัณฑนา  คลองเลี้ยงชีพ เบอรติดตอ  :  02-881-4357 
 :  นางสาวจิรนนัท  ภูสุข  เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgd.go.th/
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ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :   

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ และเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ 

3 สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ GFMIS และ
สงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูลคาใชจาย
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4   จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการคํานวณ
ตนทุนที่เกิดขึ้น ซ่ึงแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวย
ขององคกร พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให
ชัดเจน และแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ  

5  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได
แลวเสร็จครบถวน 

  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ  

เงื่อนไข :   
1. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ถึงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 
2. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 และ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2553 
3. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่  

31 มีนาคม 2553 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
เหตุผล :  

เพื่อใหมีขอมูลทางการเงินที่นําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน นําไปสูการบริหารราชการอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
-  สํานักงานเลขานุการกรม (กลุมนโยบายและแผน) และกองคลัง (กลุมงานบัญชีและงบประมาณ) รับผิดชอบ
ดําเนินการตามตัวช้ีวดัและแจงผลการดําเนินงานใหกลุมพัฒนาระบบบริหารทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อ
วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหารพิจารณา 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางยลศรี  นาคพงศ   เบอรติดตอ  :  02-887-5153 
 :  นางสาวมัณฑนา  คลองเลี้ยงชีพ เบอรติดตอ  :  02-881-4357 
 :  นายอดุลย  ปอมสุข   เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางธนภร  รัตติกาลสุขะ  เบอรติดตอ  :  02-887-5153 
 :  นางสาวรุงนภา  เปาทอง  เบอรติดตอ  :  02-434-0075-7 
 :  นางสาวจิรนนัท  ภูสุข  เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลงังาน 
ตัวชี้วัดท่ี 11  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
น้ําหนัก : รอยละ 1    
คําอธิบาย : 

••  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณาจาก
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขอมูลปริมาณการใช
พลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน 
เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวน
ราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอ
การใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

••  พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ดานไฟฟา   
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง   

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 
 

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามนัจริง
                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

เกณฑการใหคะแนน :  
••  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน

สังกัดทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี้ 
 1.  ดานไฟฟา รวม 2.5 คะแนน 
  เกณฑการใหคะแนนประเมนิผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา
ของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

0.50 

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 0.25 

 2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต  
รอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 
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ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงาน
ไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.090  
 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานไฟฟา มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

0.50 

 

 2.  น้ํามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน  
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลงังานดานน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน
น้ํามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

0.50 

2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน 0.25 2 
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชน้ํามนัมาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนกีารใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090 
 
กรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน) 

0.50 
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แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับคะแนน 3 ถึง 5 

(หนวยงานที่จะไดรับการประเมินดัชนกีารใชพลังงานในขั้นที่ 2 ตองไดรับคะแนนเต็ม) 
 
 
 

 

เงื่อนไข : 
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

จะใชขอมูลที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
2. สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการใช

พลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5 
3. หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริง

เปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซ่ึงจากขอมูลของป 2551 จะมี
หนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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4. การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 

สวนราชการ หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง  และรวมถึงสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏใน
กฎกระทรวง สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรม ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของ 
สวนราชการนั้น ๆ ใหพิจารณาจากสถานที่ตั้งของสวนราชการวา ตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผล
การดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยูนั้น 

สวนราชการที่มีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมารวมในการประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของคะแนนที่ไดรับ 
โดยสวนราชการนั้น จะตองมีหนวยงานที่รายงานขอมูลผาน www.e-report.energy.go.th ครบทุก
ขั้นตอนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานทั้งหมด 

เชน สวนราชการ A มีหนวยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบทุกขั้นตอน 
 55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และไดคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 
* 4.2634 เทากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสวนราชการ A เทากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 
+ 0.2132) 

เหตุผล :  

พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแต
ประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความ
ตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน 
โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เปนเจาภาพหลักของตัวช้ีวัด  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
 ขอมูลท่ีนํามาใชในการคํานวณคะแนนขั้นท่ี 3 - 5  

 (1) ขอมูลท่ีใชในการคํานวณปรมิาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน
 เปนขอมูลของตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 

2553 รวม 12 เดือน แบงออกเปน 2 สวนคือ 

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการทํางาน 
จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 

 

 

 



 

 

47 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

 

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง พื้นที่
ของจังหวัดที่ตั้ง เปนตน 

โดยสวนราชการจะตองรายงานขอมูลตัวแปรตามรายการที่ปรากฏในหนาดัชนีการใชพลังงานของสวน
ราชการ บน www.e-report.energy.go.th ใหครบทุกรายการ โดยเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในแตละเดือน 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ใหครบ 12 เดือน  

(2) ขอมูลท่ีใชในการคํานวณคาการใชพลังงานไฟฟาจริง 

คือปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริงในกิจการของสวนราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 
2553 รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจํานวนหนวยไฟฟาที่ปรากฏในใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การไฟฟาเรียก
เก็บแตละเดือน นําไปรายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

(3) ขอมูลท่ีใชในการคํานวณคาการใชพลังงานน้ํามันจริง 

คือปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ใชไปจริงในยานพาหนะของสวนราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 
ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันไบโอ
ดีเซล และกาซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของเชื้อเพลิงที่ปรากฏในใบเสร็จคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่สวนราชการไดซ้ือและใชไปกับยานพาหนะของสวนราชการทุกคันในแตละเดือน แลวนําไป
รายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

กรณีที่สวนราชการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู 90%) 
น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซลอยู 95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแทนเบนซินหรือ
ดีเซล 100% นั้น การคํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณ
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เทานั้น ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้: 

คาการใชน้าํมนัจรงิ = ปริมาณน้าํมันเบนซนิ + ปริมาณน้ํามันดเีซล + (0.90 x ปริมาณน้าํมันแกส 
โซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

 การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  

- เมื่อทราบคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันของสวนราชการแลว จะนําคาดัชนีที่ไดไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อ
ประเมินคะแนน 

- กรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
ไฟฟา/น้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในขั้นที่ 3 – 5 (1.5 คะแนน) 

 การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล 

1) ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขัน้ตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน  
2) พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
 สวนราชการรายงานขอมูลทุกขั้นตอนผาน www.e-report.energy.go.th
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน   โทร.  0 2612 1555 ตอ 361, 362, 364  

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
-   กองคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการตามตัวช้ีวัดและแจงใหกลุมพัฒนาระบบบริหารทราบเปนรายไตรมาส 

เพื่อวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารทราบ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวมาลี  วลัญไชย  เบอรติดตอ  :  02-434-8555 
  :  นายธรา  เทยีนประทีป  เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาววารณุี  บุญธง  เบอรติดตอ  :  02-434-0075-7 
       :  นางสาวอมเรศวร  พฤฒปภพ  เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
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ประเด็นการประเมินผล : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
น้ําหนัก :   รอยละ 1.50 
คําอธิบาย :  

••  การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ
หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

••  ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหนวยงานในการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
(ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินที่ไดกําหนดเปนแนวทางไว 
เกณฑการใหคะแนน :  

พิจารณาจาก 2 สวน คือ 

 น้ําหนัก เกณฑการพิจารณา 

สวนที่ 1 0.5  มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ คิดเปนรอยละ 100  

สวนที่ 2 1.0  มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6)) 

 
หมายเหตุ : 

กรณีสวนราชการที่ไมมีการประเมินผลตัวช้ีวัดที่ 14 "ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ" ใหนําน้ําหนักตัวช้ีวัดดังกลาวรอยละ 0.5 มารวมไวในตัวช้ีวัดที่ 12 "ระดับ
ความสําเร็จของการควบคุมภายใน" จึงมีผลทําใหน้ําหนักตัวช้ีวัดที่ 12 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2 ซ่ึงแบงเกณฑการให
คะแนนเปน 2 สวน โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน 0.5 ไปไวในสวนที่ 1 จึงทําใหสวนที่ 1 มีน้ําหนักรอยละ 1 และสวนที่ 
2 กําหนดใหมีน้ําหนักรอยละ 1 
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สวนที่ 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอย ทีจ่ัดสงรายงานการควบคุมภายใน X 100 
จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอยทั้งหมดของสวนราชการ 

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

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

สวนที่ 2 : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาวาสวนราชการทุกระดับไดมีระบบการควบคุม
ภายในที่เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6)) ดังนี้  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผลควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

2 มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  

3 หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 
องคประกอบ (แบบ ปอ.2) ซ่ึงมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย 
(แบบ ปย.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํารายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซ่ึงมาจากการประมวลผลการประเมิน
กระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.2) สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ การ
ประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผล  
จากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน     ผู
กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเกาสิบวันนับ
จากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 
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หมายเหตุ : 

1. การควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ หมายถึง  
1.1. การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร) ไดแก สวนราชการระดับกรม  
1.2. การควบคุมภายในระดับสวนงานยอย ไดแก ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางและ

ราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค ที่ปรากฏตามโครงสรางของกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ ทั้งนี้ยกเวน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไมตองดําเนินการตามตัวช้ีวัด
นี้ แตยังคงตองดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2. การประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด มี 5 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  สภาพแวดลอมของการควบคุม 
(2)  การประเมินความเสี่ยง 
(3)  กิจกรรมการควบคุม 
(4)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
(5)  การติดตามประเมินผล 

3. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 ประกอบดวย 
3.1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ มีดังนี้ 

3.1.1. รายงานการประเมินผลระดบัหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร : กรม) ไดแก 
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
2) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 
3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

3.1.2. รายงานการประเมินผลระดบัสวนงานยอย ไดแก 
1) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
2) รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

3.2. รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน ในฐานะผูประเมินอิสระ 
เพื่อรายงานตอหัวหนาสวนราชการ  วาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปอยาง
สมเหตุสมผลและระวังอยางรอบคอบ ทั้งนี้โดยใชแบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 

 
 
 
 
 
 



 

 

52 รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 

เงื่อนไข : 
ขั้นตอนที่ 2 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดงันี้ 

1. เอกสารหลักฐานของหนวยรับตรวจที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหคิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอยที่มีเอกสาร
หลักฐาน (0.50 คะแนน) 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการ และ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงโดยจัดสงไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดงันี้ 
1. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ. 2) (0.50 

คะแนน) 
2. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 1)โดยให

คิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน) 
ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดงันี้ 

1. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) (0.50 คะแนน) 
2. รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) โดยใหคิดคะแนนจากจํานวน

สวนงานยอยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน) 
ขั้นตอนที่ 5 (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดงันี้ 

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) (0.33 คะแนน) 
2. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู ตรวจสอบภายใน  

(แบบ ปส.) (0.33 คะแนน) 
3. สงแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 

โดยจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 
(0.17 คะแนน) สําหรับการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ใหรายงานเฉพาะ แบบ 
ปอ.1 เพียงฉบับเดียวเทานั้น โดยจัดสงไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายในเกาสิบวันนับ
จากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553)            (0.17 คะแนน)  

เหตุผล :  
1. เพื่อเปนเครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
2. เพื่อเปนขอมูลที่ชวยสนับสนุนและเปนประโยชนอยางมากแกผูบริหารของหนวยราชการในการ

บริหารงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น 
เพื่อใหผูบริหารของหนวยราชการใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  คณะกรรมการควบคุมภายใน 
   :  นายธรา  เทยีนประทีป  เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวจิรนนัท  ภูสุข  เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
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ตัวชี้วัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
น้ําหนัก : รอยละ 1.50 
คําอธิบาย :   

• การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและ
เปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้นการตรวจสอบภายในจะ
ชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

• ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ  พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน  และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบโดยแสดงใหเห็น
รายละเอียด ดังนี้ 

 - ปจจัยเส่ียงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 
 - การวิเคราะหความเสี่ยง 
 - การจัดลําดับความเสี่ยง 

2 และ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปโดยจะตอง
แสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

 - วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
 - ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 - การจัดสรรทรัพยากร 
 - แนวทางการปฏิบัติงาน 
4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหนา

สวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือส่ังการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงานโดยวิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 4 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี ้

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

1 1.00 คะแนน 

2 2.00 คะแนน 

3 1.00 คะแนน 

4 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
 

ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน) 
จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 มีการระบุปจจัยเส่ียงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมินความเสี่ยง (0.25 คะแนน) 
1.2 มีการแสดงรายละเอียดใหเห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยง (0.25 คะแนน) 
1.3 มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ไดใชในการวางแผนการตรวจสอบ (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 2 (2.00 คะแนน) 
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด 
ดังนี้ 

- วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

โดยเรื่องที่จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไวใหจดัทําแผนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 2.1 การตรวจสอบดานการเงนิและการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบและขอบังคบั (อยางนอย 1 เร่ือง)  (0.70 คะแนน) 
 2.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เร่ือง) (1.30 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) 

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบประจําป 

3.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับครบถวน
ตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป (0.20 คะแนน) 

3.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนนิงานครบถวนตามที่กําหนดไวใน
แผนการตรวจสอบประจําป (0.40 คะแนน) 

3.3 เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเหน็ชอบหรือส่ังการใหหนวยงานทีเ่กีย่วของปฏิบัตติาม
ขอเสนอแนะที่มีในรายงาน ฯ (0.40 คะแนน) 
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ขั้นตอนที ่ 4 (1.00 คะแนน) 

4.1 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 

4.2 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 

4.3 มีการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแกผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของหนวยงานในรายงานผลการตรวจสอบ (0.40 คะแนน) 
 
เงื่อนไข :  

หนวยงานในสวนราชการ ใหรวมถึง หนวยงานในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมี
สํานักงานที่ตั้งอยูในภูมิภาค 

ทั้งนี้  ใหสวนราชการจัดสงเอกสารขอมูล เพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑตัวช้ีวัดนี้มายัง 
สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

 

เอกสารที่ตองจัดสง กําหนดสง 

1. แผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลว พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่แสดงใหเหน็ถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือนธันวาคม 
2552 

2. แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปทีว่างไว ดังนี ้ ภายในเดือนมนีาคม 2553 
2.1) การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบงัคับ 

(อยางนอย 1 เร่ือง) 
 

2.2) การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เร่ือง)  
3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ยกเวน การตรวจสอบที่ดําเนนิการเสร็จสิ้นภายในเดือนกนัยายน  2553 เมื่อเสนอ
หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือส่ังการแลว ใหจัดสงภายใน
เดือนพฤศจกิายน 2553 

จัดสงทันทีหลังจากที่
นําเสนอ หวัหนาสวน
ราชการพิจารณาใหความ
เห็นชอบหรือส่ังการแลว 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสมถวิล  นนทสวัสดิ์ศรี  เบอรติดตอ  :  02-434-1363  
   :  นายธรา  เทยีนประทีป  เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล           :  นางสาวกาญจนา  หัสด ี  เบอรติดตอ  :  02-434-1364 
 :  นางสาวอมเรศวร  พฤฒปภพ เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 14  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

น้ําหนัก : รอยละ 1    
 

อยูระหวางการหารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพีระ  อัครวัตร   เบอรติดตอ  :  02-887-5141 
  :  นายคณิต  ปติยา   เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นายไกรสร  สิงหราชวราพนัธ เบอรติดตอ  :  02-887-5142 
 :  นายอดุลย  ปอมสุข   เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ 

 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 

ตัวชี้วัดท่ี   15   ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

น้ําหนัก :   รอยละ 20   

คําอธิบาย :  

 กรมบังคับคดีแจงใหกลุมพฒันาระบบบรหิารทราบแลว 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางจนัทวรรจ  หรรษาภิรมยโชค เบอรติดตอ  :  02-887-5152 
ผูจัดเก็บขอมูล          :  นายสธีุ  สุทาวัน   เบอรติดตอ  :  02-887-5152   
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