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ผลการติดตามการรายงานผล ภาพรวม 

        

9 

ในภาพรวมของการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการดีขึ้นกว่ารอบ 6 เดือน 
มีหน่วยงานที่รายงานช้าลดลงเหลือ
เพียง 1 หน่วยงาน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีบาง
หน่วยงานที่ส่งภายในเวลาที่ก าหนด
แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วน 
คะแนนประเมนิตนเองยังมีความ
คลาดเคล่ือนในทางที่สูงกว่าที่เป็นจริง 

ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียดตัวชี้วัด เอกสาร 
แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ Word และ
คู่มือฯ ในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สามารถน าไปใช้ได้ทันที ท าให้
หน่วยงานลดการท างานที่ซ้ าซ้อนลง 
ลดระยะเวลาในการจัดพิมพ์เอกสาร 
และสามารถรายงานผลฯ ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 



ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบการรายงานผล ภาพรวม 

   การค านวณคะแนนตัวชี้วดั 1.1 ไม่     
              ถูกต้อง ต้องแยกการค านวณคะแนน
ถ่วงน้ าหนักเป็นรายโครงการ ไม่ใช่การน าร้อยละที่
ได้ในภาพรวมมาค านวณตามเกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 

การแนบหลักฐานอ้างอิงที่ไม่ชดัเจน 
ชื่อหลกัฐานอ้างอิงไม่ตรงกัน หรอืมี

ระบุรหัสหลักฐานแต่ไม่เป็นไปตามคู่มือติดตามฯ 

2 

            บางหน่วยรายงานการประเมนิตนเองใน                   
SAR Card ไม่ครบถ้วน คือ ไม่ใส่ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก หรือใช้ทศนยิมเพียง 2 ต าแหน่ง ไม่ระบุ
สีที่ถูกต้องคู่มือประเมินผลฯ ) ท าให้การค านวณ
ค่าคะแนนหน่วยงานในภาพรวม มีความคลาด
เคลื่อน 

4 

10 

 ใช้          

           ใช้แบบฟอร์มรายงานผลไม่ถูกต้องในบางตัวชี้วัด 
 

3 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ภาพรวม 
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        หน่วยงานควรทบทวนวธิีการคดิ
ให้ถูกต้องโดยเฉพาะตัวชี้วดัที่ 1.1 เช่น 
ความถูกต้องของตัวเลขคะแนนภาพรวม
ของทุกโครงการ การให้ค่าน้ าหนักของ
แต่ละโครงการควรเกล่ียน้ าหนักให้
ครบถ้วน ผลรวมของ น้ าหนักโครงการ
ทั้งหมดจะต้องได้เท่ากับ 1 (∑(Wi)=1) 

       กลุ่มพฒันาระบบบริหาร
สื่อสารท าความเข้าใจกับหน่วยงาน
อย่างต่อเน่ือง รวดเรว็ ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ เช่น หนังสือแจ้งเวียน, 
E-mail สื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ 
และ ผ่านทาง Line 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ภาพรวม 
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        ตัวชี้วดับูรณาการ--> ขอให้
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกัน ประสาน
พดูคุย ปรึกษาหารือแนวทางการ
ด าเนินการเป็นไปในทศิทางเดียวกันให้
ชัดเจน เจ้าภาพหลักควรสื่อสารถึง
ข้อมูลการรายงานผลที่ต้องการให้
ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลที่จะบรรลุผลลัพธแ์ห่ง
ความส าเร็จ 

       ผู้บริหารระดบัหน่วยงานมี
ความส าคัญในการก ากับติดตามให้
เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งน า ข้อเสนอแนะ
ที่ได้ ไปปรับปรุงแก้ไขและส่ือสาร
ภายในหน่วยงานตนเองให้ชัดเจน เพื่อ
การรายงานผลการ ปฏิบัติราชการที่
มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องใน
รอบต่อไป  



ข้อสังเกตท่ีพบจากการตรวจติดตาม ภาพรวม 
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ตัวชี้วัดของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวชี้วัด 1.4 – 1.5 
ตัวชี้วัดศูนย์เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตัวชี้วัดที่ 1.6       
การส่งเสริม สนบัสนนุการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/SME เป็น
ตัวชี้วัดบูรณาการของศูนย์คะแนนได้เสียเท่ากัน หนว่ยงานส่วน
ใหญ่รายงานผลของตนเอง มีบางหน่วยงานไม่รายงานแจ้งรอผล
จากเจ้าภาพในภาพรวม แต่เจ้าภาพยังรายงานผลเป็น N/A ท าให้
ไม่ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงว่าอยู่ระดับไหนแล้ว มีความเสี่ยงต่อ
การบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
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