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เกณฑ์การประเมินรางวัลประกาศเกียรตคิณุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

การประเมินดา้นการจดัซื้อจดัจ้างแบง่เปน็ 2 ด้าน ดังตาราง 
 

ด้านทีป่ระเมินผล ตัวชี้วัด น้ําหนักร้อยละ 
๑. ความสามารถในการปฏบิตังิานตามระเบียบ 20 

 ๑.๑  ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง 10 
๑.2  ระยะเวลาตรวจรับพัสดุ 10 

๒. คณุภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง 80 
 ๒.๑  ความสามารถในการดําเนินงานในการส่งเสริมการแขง่ขัน 20 

๒.๒  ความสามารถในการผกูพันงบประมาณการจัดซื้อจดัจ้าง 
      (งบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน) 

20 

๒.๓  ความสามารถในการผกูพันงบประมาณการจัดซื้อจดัจ้าง 
      (จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินงาน) 

20 

2.4  ความสามารถในการกําหนดราคากลาง 10 
2.5  ร้อยละของโครงการที่ไม่มีการปรับแก้/ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   
       ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศเชิญชวน และยกเลิก  
       โครงการ 

10 

รวม 100 
 
1. ความสามารถในการปฏบิตัิงานตามระเบยีบ (น้ําหนักรอ้ยละ 20) 
 1.1 ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง (น้ําหนักร้อยละ 10) ต้ังแต่เริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงวันที่ลงนาม
ในสัญญาเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน 
คําอธบิาย : 

ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ ระยะเวลาที่หน่วยงานดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่วันที่บันทึก
เลขที่และวันที่ในรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP)  จนกระทั่งได้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือก โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลา
จัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานที่กําหนด โดยพิจารณาเป็นรายโครงการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางาน 
ให้แล้วเสร็จและก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามกําหนดเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์คะแนนในแต่ละมิติ รางวัล “องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑     
 

2 
 

 
สูตรการคํานวณ :   

นําจํานวนวันที่ใช้ในแต่ละโครงการของแต่ละหน่วยงานเปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แบ่งตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (น้ําหนักร้อยละ 5) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลามาตรฐาน 
ในการดําเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ร้อยละ ระยะเวลา (วัน) คะแนน 

1.1 วิธีเจาะจง    ระยะเวลาเฉลี่ย ๖ วัน ≤๖ ๑๐ 20 
  ๗ ๙  

๘ ๘ 
๙ ๗ 
๑๐ ๖ 
๑๑ ๕ 
๑๒ ๔ 
๑๓ ๓ 
๑๔ ๒ 
๑๕ ๑ 
≥๑๖ ๐ 

1.2 วิธีคัดเลือก   ระยะเวลาเฉลี่ย ๑๔ วัน ≤๑๔ ๑๐ 20 
  ๑๕ ๙  

๑๖ ๘ 
๑๗ ๗ 
๑๘ ๖ 
๑๙ ๕ 
๒๐ ๔ 
๒๑ ๓ 
๒๒ ๒ 
๒๓ ๑ 
≥๒๔ ๐ 

1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60 
      1) วงเงิน ไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลา 33 วัน ≤๓๓ ๑๐ 15 
  ๓๔ ๙  

๓๕ ๘ 
๓๖ ๗ 
๓๗ ๖ 
๓๘ ๕ 
๓๙ ๔ 
๔๐ ๓ 
๔๑ ๒ 
๔๒ ๑ 
≥๔๓ ๐ 
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วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลามาตรฐาน 
ในการดําเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ร้อยละ ระยะเวลา (วัน) คะแนน 

      2) วงเงินเกิน 5 ล้านบาท 
 แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

ระยะเวลา 39 วัน ≤3๙ 10 15 

  ๔๐ 9  
๔๑ 8 
๔๒ 7 
๔๓ 6 
๔๔ 5 
๔๕ 4 
๔๖ 3 
๔๗ ๒ 
๔๘ ๑ 
≥๔๙ 0 

      3) วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 
 แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

ระยะเวลา 52 วัน ≤๕๒ 10 15 

  ๕๓ 9  
๕๔ 8 
๕๕ 7 
๕๖ 6 
๕๗ 5 
๕๘ 4 
๕๙ 3 
๖๐ ๒ 
๖๑ ๑ 
≥๖๒ 0 

4) วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ระยะเวลา 62 วัน ≤๖๒ 10 15 
  ๖๓ 9  

๖๔ 8 
๖๕ 7 
๖๖ 6 
๖๗ 5 
๖๘ 4 
๖๙ 3 
๗๐ ๒ 
๗๑ ๑ 
≥๗๒ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์คะแนนในแต่ละมิติ รางวัล “องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑     
 

4 
 

 

2)  แบ่งตามวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง (น้ําหนักร้อยละ 5) 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลามาตรฐาน 
ในการดําเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ร้อยละ ระยะเวลา (วัน) คะแนน 

วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ระยะเวลา 1๔ วัน ≤๑๔ ๑๐ 10 
  ๑๕ ๙  

๑๖ ๘ 
๑๗ ๗ 
๑๘ ๖ 
๑๙ ๕ 
๒๐ ๔ 
๒๑ ๓ 
๒๒ ๒ 
๒๓ ๑ 
≥๒๔ ๐ 

วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน  
5 ล้านบาท  

ระยะเวลา 33 วัน ≤๓๓ ๑๐ 15 

  ๓๔ ๙  
๓๕ ๘ 
๓๖ ๗ 
๓๗ ๖ 
๓๘ ๕ 
๓๙ ๔ 
๔๐ ๓ 
๔๑ ๒ 
๔๒ ๑ 
≥๔๓ ๐ 

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
10 ล้านบาท 

ระยะเวลา 39 วัน ≤3๙ 10 20 

  ๔๐ 9  
๔๑ 8 
๔๒ 7 
๔๓ 6 
๔๔ 5 
๔๕ 4 
๔๖ 3 
๔๗ ๒ 
๔๘ ๑ 
≥๔๙ 0 

วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
50 ล้านบาท 

ระยะเวลา 52 วัน ≤๕๒ 10 25 

  ๕๓ 9  
๕๔ 8 
๕๕ 7 
๕๖ 6 
๕๗ 5 
๕๘ 4 
๕๙ 3 
๖๐ ๒ 
๖๑ ๑ 
≥๖๒ 0 
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วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลามาตรฐาน 
ในการดําเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก 
ร้อยละ ระยะเวลา (วัน) คะแนน 

วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ระยะเวลา 62 วัน ≤๖๒ 10 30 
  ๖๓ 9  

๖๔ 8 
๖๕ 7 
๖๖ 6 
๖๗ 5 
๖๘ 4 
๖๙ 3 
๗๐ ๒ 
๗๑ ๑ 
≥๗๒ 0 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๑) 
 

 1.2 ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ (น้ําหนักร้อยละ 10)  
คําอธบิาย : 
 แสดงประสิทธิภาพด้านการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานภาครัฐในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement : e-GP)  โดยพิจารณาจากระยะเวลา 
ที่หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ในการตรวจรับพัสดุภายใน 3 วันทําการ 
 

สูตรการคํานวณ :   
นําจํานวนวันที่ใช้ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดในแต่ละโครงการของแต่ละหน่วยงาน 

มาหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (3 วันทําการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 (3) และข้อ 176 (5)) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับแต่ละงวดงาน (วัน) คะแนนที่ได้ (คะแนน) 
ไม่เกิน 3 วันทําการ 10 

4 9 
5 8 
6 7 
7 6 
8 5 
9 4 

10 3 
11 2 

ต้ังแต่ 12 วันทําการขึ้นไป 1 
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นอกจากนี้ การคํานวณสัญญาที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และสัญญาที่สามารถตรวจรับพัสดุ

ได้อย่างรวดเร็ว จะคํานวณจากจํานวนสัญญาและมูลค่าสัญญา โดยให้น้ําหนัก ดังนี้ 
 

การคํานวณ น้ําหนัก 
คํานวณจากจํานวนสัญญา 25 
คํานวณจากมูลค่าสัญญา 75 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๑) 
 

2. คุณภาพในการจัดซื้อจัดจา้ง (น้ําหนักร้อยละ 80) 
 2.1 ความสามารถในการดําเนินงานในการส่งเสริมการแข่งขัน (น้ําหนักร้อยละ 20) 
 

คําอธบิาย : 
 เป็นตัวช้ีวัดว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดงบประมาณ 
ได้มากเท่าใด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีการแข่งขัน 
 

สูตรการคํานวณ :   
ใช้ สู ต ร ในการคํ านวณหามู ลค่ าสัญญาสั ม พัท ธ์  (Relative Contract Valuation : RCV)  

ซึ่งหากค่า RCV ที่คํานวณน้อยแสดงว่าโครงการนั้น ๆ ของหน่วยงานประหยัดงบประมาณและมีการแข่งขัน 

 

RCV = ผลรวมมลูค่าของสัญญา  
 

 ผลรวมงบประมาณที่ต้ังไว้    
     

การให้คะแนน 
             คะแนน 
 
          20 
 
            
                                  0.75     1.0       RCV 
0 < RCV ≤  0.75     ได้คะแนน 20 คะแนน 
0.75 < RCV ≤  1.0 ได้คะแนน 20 - 20    RCV - 0.75  
                                                                      0.25   

       
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๑) 
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 2.2 ความสามารถในการผูกพันงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน) (น้ําหนัก 
ร้อยละ 20) คือ ค่าเฉลี่ยของเวลาในการก่อหนี้ผูกพัน ถ่วงน้ําหนักมาตรฐานด้วยงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
จนถึงวันที่ลงนามในสัญญา 
คําอธบิาย : 

เป็นการวัดว่าหน่วยงานสามารถผูกพันงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างได้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ  
โดยเมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560) แล้ว เริ่มดําเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อไรบ้าง หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะสามารถสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้มูลค่ามากต้ังแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 
 

สูตรการคํานวณ :   
ใช้สูตรในการคํานวณหาค่า TB ซึ่งหากค่า TB มีค่าน้อยแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการผูกพัน

งบประมาณ 
 

Bt  หมายถึง เงินงบประมาณของแต่ละโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างในเดือนที่ t 
t    หมายถึง เดือนที่ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (1-12) 

 TB  หมายถึง ค่าประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวัดน้ําหนักตามงบประมาณ 

                        

 
การให้คะแนน      
         
           คะแนน 
 
          20 
 
          10           
                               
 
               1/12  3/12    6/12    12/12             TB 
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1  ≤  TB ≤  3           ได้คะแนน 20 คะแนน 
12             12 
 
3  <   TB ≤   6          ได้คะแนน 20 - 10    TB  - 0.25 

                12               12                                                   0.25 
 
 
6  <   TB ≤  12          ได้คะแนน 10 - 10    TB  - 0.5 

                12               12                                                   0.5 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๑) 
 

 2.3 ความสามารถในการผูกพันงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง (จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินงาน) 
(น้ําหนักร้อยละ 20) คือ ค่าเฉลี่ยของเวลาในการก่อหนี้ผูกพัน ถ่วงน้ําหนักมาตรฐานด้วยจํานวนโครงการ 
ที่ได้ดําเนินงานจนถึงวันที่ลงนามในสัญญา 
คําอธิบาย : 

เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560) แล้ว เริ่มดําเนิน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อไรบ้าง หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะสามารถ 
สร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้จํานวนมากตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 

 

สูตรการคํานวณ :   
ใช้สูตรในการคํานวณหาค่า TN ซึ่งหากค่า TN มีค่าน้อยแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการผูกพันงบประมาณ 
 

 

Nt  หมายถึง จํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างในเดือนที่ t 
t  หมายถึง เดือนที่ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (1 - 12) 
TN หมายถึง ค่าประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวัดน้ําหนักตามจํานวนโครงการ 
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การให้คะแนน     
          
           คะแนน 
 
          20 
 
          10           
                               
 
               1/12  3/12    6/12    12/12                  TN 
 
 
1  ≤  TN ≤  3           ได้คะแนน 20 คะแนน 
12             12 
 
3  <   TN ≤   6          ได้คะแนน 20 – 10    TN  - 0.25 

                12               12                                                   0.25 
 
 
6  <   TN ≤  12          ได้คะแนน 10 – 10    TN  - 0.5 

                12               12                                                   0.5 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๑) 
 

2.4 ความสามารถในการกําหนดราคากลาง (น้ําหนักร้อยละ 10) 
คําอธบิาย : 
 เป็นตัวช้ีวัดว่าการกําหนดราคาของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานกําหนดมีความถูกต้อง 
เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นได้ว่าหน่วยงานมีวิธีการกําหนดราคากลางที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
 

สูตรการคํานวณ :   
ใช้สูตรในการคํานวณหามูลค่าราคากลางสัมพัทธ์ (Relative Estimated Price Valuation : 

REV) ซึ่งหากค่า REV ที่คํานวณน้อยแสดงว่าโครงการนั้น ๆ ของหน่วยงานมีการกําหนดราคากลางที่เหมาะสม  
 

REV = ผลรวมของราคากลาง  
 

 ผลรวมของงบประมาณ       

 

การให้คะแนน 
             คะแนน 
 
          10 
 
            
                                  0.85     1.0       REV 
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0 < REV ≤  0.85     ได้คะแนน 10 คะแนน 
0.85 < REV ≤  1.0 ได้คะแนน 10 – 10    REV - 0.85  
                                                                      0.15 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๑) 
 

2.5 ร้อยละของโครงการที่ไม่มีการปรับแก้/ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา 
ประกาศเชิญชวน และยกเลิกโครงการ (น้ําหนักร้อยละ 10)  
คําอธบิาย : 
 แสดงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีการปรับแก้หรือยกเลิก  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคา รวมทั้งไม่มีการยกเลิกโครงการ โดยจะพิจารณาทุกโครงการ 
ของหน่วยงานนั้น ๆ 
 

สูตรการคํานวณ :   
 

 โครงการทั้งหมด - โครงการที่มีการปรับแก้/ยกเลิก 
X 100 

 
 โครงการทั้งหมด  

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๑) 
ทั้งนี้ การคํานวณโครงการที่มีการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาทั้งหมด และโครงการ 

ที่มีการปรับแก้/ยกเลิกร่างเอกสารฯ จะคํานวณจากจํานวนโครงการและวงเงินงบประมาณโครงการ 
โดยให้น้ําหนัก ดังนี้ 
 

การคํานวณ น้ําหนัก 
คํานวณจากจํานวนโครงการ 25 
คํานวณจากวงเงินงบประมาณโครงการ 75 
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ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ระดบัรางวัล เกณฑ์การประเมิน รางวัล 
ดเีลศิ 

(๑ รางวลั) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ ๑ 
ประกาศเกียรติคุณ 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดเีด่น 

(๒ รางวัล) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ ๒ - ๓ 
ประกาศเกียรติคุณ 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด ี

(5 รางวลั) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ ๔ - 8 
ประกาศเกียรติคุณ 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
หมายเหตุ :  
๑. กรณีมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้คะแนนเท่ากัน ให้หน่วยงานที่ได้คะแนนเท่ากันอยู่ในลําดับเดียวกัน 
๒. หน่วยงานจะต้องได้คะแนนผลการประเมินด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

หน่วยงานผู้รบัผดิชอบ : กองการพัสดุภาครัฐ 
 

หน่วยงาน / ผู้รบัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
 
1.  นายสมศักด์ิ  ภู่สกุล 
2.  นายธนะโชค  รุ่งธิปานนท์ 
3.  นางสาวณิติญาภรณ์  อ่ิมใจ 
4.  นางสาวรัชดา  สิริภานุพงศ์ 
5.  นางสาวณัฐนันท์  เมฆวิลัย 

0 2127 7000 ต่อ 
4381 
4338 
6933 
4338 
4753 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลประกาศเกียรตคิณุด้านการเบกิจ่าย 

 

การประเมินดา้นการเบกิจ่ายแบ่งเปน็ 2 ด้าน ดังตาราง 
 

ด้าน คะแนน 
1. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 90 
 (1)  การบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  50 
 (2)  การบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

      (๒.๑)  การก่อหนี้รายจ่ายลงทุน 
      (๒.๒)  การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 

40 
๒๐ 
๒๐ 

2. การบริหารงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 10 
รวม 100 

 

1. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (90 คะแนน) 
 (1)  การบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (50 คะแนน) 
คําอธบิาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส์  (GFMIS) เ ดือนตุลาคม  2560  
ถึงเดือนกันยายน 2561 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 

สูตรการคํานวณ :   
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 10 คะแนน โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
 

10  คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 40 คะแนน 50  คะแนน 
92 93 94 95 96 

 

เงื่อนไข : 
1. ไม่รวมองค์การมหาชน มหาวิทยาลัยนอกระบบ และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ประเภท      

งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอ่ืน ที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทั้งหมดในคราวเดียวกันเพื่อไปบริหารจัดการเอง  
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ 
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2. กรณีหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม จะพิจารณาแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 (1) การบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    
  คําอธิบาย : 
  การพิจารณาผลสําเร็จ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ของหน่วยงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส์  (GFMIS) ต้ั งแ ต่ 
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 

สูตรการคํานวณ :   
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 5 คะแนน โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน 
92 93 94 95 96 

 

 (2) การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจํา    
  คําอธิบาย : 
  การพิจารณาผลสําเร็จ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจํา 

ของหน่วยงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส์  (GFMIS) ต้ั งแ ต่ 
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 

สูตรการคํานวณ :   
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 5 คะแนน โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน 
94 95 96 97 98 

 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจําที่หน่วยงานเบิกจ่าย x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําที่หน่วยงานได้รับ 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ 
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3. กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณที่มิใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน เช่น งบประมาณ

เพื่อชําระหนี้ เงินกู้ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การบริหารที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เป็นต้น จะพิจารณา                 
เฉพาะงบประมาณที่เป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงานเท่านั้น   
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     

ผลการ เบิ กจ่ า ย เ งิ น งบประมาณรายจ่ ายภาพรวมของหน่ วย งาน  ต้ั ง แ ต่ เ ดื อนตุ ล าคม  2560  
ถึงเดือนกันยายน 2561 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 

 (2) การบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (40 คะแนน) 
  (๒.๑) การก่อหนี้รายจ่ายลงทุน (20 คะแนน) 
คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จ จะใช้อัตราการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  
 

สูตรการคํานวณ :   
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 4 คะแนน โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
 

4 คะแนน 8 คะแนน 12 คะแนน 16 คะแนน 20 คะแนน 
92 93 94 95 96 

 

เงื่อนไข : 
1. ไม่รวมองค์การมหาชน มหาวิทยาลัยนอกระบบ และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ประเภท      

งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอ่ืน ที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทั้งหมดในคราวเดียวกันเพื่อไปบริหารจัดการเอง 
2. หน่วยงานสามารถก่อหนี้รายจ่ายลงทุนภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ตามมติคณะรัฐมนตรี       
3. กรณีหน่วยงานไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้นําค่าคะแนนไปรวมกับคะแนน                 

ข้อการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวมแทน 

 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานก่อหนี้ได้ x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 (2.๒) การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (20 คะแนน) 
คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน 
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560             
ถึงเดือนกันยายน 2561 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนํายอดงบประมาณ              
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 

สูตรการคํานวณ :   
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 4 คะแนน โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
 

4 คะแนน 8 คะแนน 12 คะแนน 16 คะแนน 20 คะแนน 
84 85 86 87 88 

 

เงื่อนไข : 
1. ไม่รวมองค์การมหาชน มหาวิทยาลัยนอกระบบ และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ประเภท      

งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอ่ืน ที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทั้งหมดในคราวเดียวกันเพื่อไปบริหารจัดการเอง  
2. กรณีหน่วยงานไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้นําค่าคะแนนไปรวมกับคะแนน                 

ข้อการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวมแทน 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ 
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2. การบริหารเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (10 คะแนน) 
คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จ จะใช้ อัตราการเบิกจ่ายเ งินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเทียบกับวงเงิน 
กันไ ว้ เบิกเหลื่ อมปีทั้ งสิ้น  ต้ั งแต่ เ ดือนตุลาคม  2560 ถึง เดือนกันยายน  2561 โดยจะใช้ข้อมูล 
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

สูตรการคํานวณ :   
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 2 คะแนน โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
 

2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 
92 93 94 95 96 

 

เงื่อนไข : 
 กรณีหน่วยงานไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้นําคะแนนไปรวมกับคะแนนการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมแทน 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของหน่วยงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

การถ่วงน้ําหนักการให้คะแนน : 
 เมื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 ข้างต้นแล้ว จะนําคะแนนที่ได้รับมาถ่วงน้ําหนัก        
ตามวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานได้รับ ดังนี้ 
 

วงเงินงบประมาณรายจา่ยประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ําหนัก 
ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท 0.92 

2,501 - 5,000 ล้านบาท 0.94 
5,001 - 7,500 ล้านบาท 0.96 

7,501 - 10,000 ล้านบาท 0.98 
ต้ังแต่ 10,001 ล้านบาทขึ้นไป 1.00 

 

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ถูกโอนเงินงบประมาณกลับตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖1 
จะไม่ถูกนํามาพิจารณา 
 

 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่หน่วยงานเบิกจ่ายได้ x 100 

วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิน้ 
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ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย 
 

ระดบัรางวัล เกณฑ์การประเมิน รางวัล 
ดเีลศิ 

(๑ รางวลั) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ ๑ 
ประกาศเกียรติคุณ 
ด้านการเบิกจ่าย 

ดเีด่น 
(๒ รางวัล) 

หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 
ลําดับที่ ๒ - ๓ 

ประกาศเกียรติคุณ 
ด้านการเบิกจ่าย 

ด ี
(5 รางวลั) 

หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 
ลําดับที่ ๔ - 8 

ประกาศเกียรติคุณ 
ด้านการเบิกจ่าย 

หมายเหตุ :  
๑. กรณีมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้คะแนนเท่ากัน ให้หน่วยงานที่ได้คะแนนเท่ากันอยู่ในลําดับเดียวกัน 
๒. หน่วยงานจะต้องได้คะแนนผลการประเมินด้านการเบิกจ่ายต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

หน่วยงานผู้รบัผดิชอบ : กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ 
 

หน่วยงาน / ผู้รบัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1.  นางสาวทิวาพร  ผาสุข 
2.  นางสาวทัศนีย์  ศิริบําเพญ็ 
3.  นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ 

0 2127 7000 
ต่อ 4206 และ 6918 
e-mail : disadmgr@cgd.go.th 

4.  นางสาวสุปรียา  ลิ่มพานชิ  
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เกณฑ์การประเมินรางวัลประกาศเกียรติคณุดา้นการบญัชีภาครัฐ 

 

การประเมินดา้นการบัญชีภาครัฐแบ่งเปน็ ๔ เรื่อง ดังตาราง 
 

เรื่อง คะแนน 
๑.  ความถูกต้อง ๔๕๐ 
๒.  ความโปร่งใส ๑๐๐ 
๓.  ความรับผดิชอบ ๑๕๐ 
๔.  ความมีประสิทธิผล ๓๐๐ 

รวม                 ๑,๐๐๐ 
 

คําอธบิาย : 
 การประเมินด้านการบัญชีภาครัฐมีการกําหนดเกณฑ์ประเมิน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ความถูกต้อง
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิผล ดังนี้ 
 เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามท่ีกําหนด 

      เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ 
      เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีได้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
                เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิผล มีการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และสามารถนําผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล  
 

เกณฑ์การพิจารณา : 
  ๑. ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามท่ีกําหนด 
(น้ําหนักร้อยละ ๔๕) มีการประเมินดังนี้ 
   ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง
ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ได้แก่ บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง 
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีใบสําคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้
การค้า - หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีครุภัณฑ์ โดยงบทดลอง
แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง   
  ๒. ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) มีการประเมิน
ดังนี้ 
   ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 
   ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
    



 
 
รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์คะแนนในแต่ละมิติ รางวัล “องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑     
 

19 
 

 
  ๓. ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (น้ําหนักร้อยละ ๑๕) มีการประเมินดังนี้ 
   ๓.๑ การจัดส่งงบทดลองให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค 
   ๓.๒ การจัดส่งรายงานการเงินระดับกรมให้ สตง. และกรมบัญชีกลาง 
   ๓.๓ รูปแบบรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
   ๓.๔ ข้อมูลรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. เท่ากับข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS 
   ๓.๕ การตอบข้อทักท้วง ด้านบัญชีการเงินตามข้อสั ง เกตประกอบการตรวจสอบ 
รายงานการเงินของ สตง. ปีล่าสุด 
   ๓.๖ การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 
  ๔. ความมีประสิทธิผล มีการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และสามารถนําผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 
ได้อย่างมีประสิทธิผล (น้ําหนักร้อยละ ๓๐) มีการประเมินดังนี้ 
   ๔.๑ การจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๔ .๒ การเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
   ๔.๓ การจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๔.๔ การรายงานผลการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ 
 โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 เกณฑ์การประเมินประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ ประกอบด้วย 
 

เรื่อง คะแนน ร้อยละ
๑.  ความถูกต้อง ๔๕๐ ๔๕
๒.  ความโปร่งใส ๑๐๐ ๑๐
๓.  ความรับผดิชอบ ๑๕๐ ๑๕
๔.  ความมีประสิทธิผล ๓๐๐ ๓๐

รวม ๑,๐๐๐ ๑๐๐
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เงื่อนไข : 

หน่วยงานต้องมีคะแนนการประเมินด้านการบัญชีภาครัฐไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีเงื่อนไขว่า
จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบัญชีภาครัฐโดยเรื่องที่ ๑ ต้องได้คะแนนเต็ม และเรื่องที่ ๔  
ต้องดําเนินการให้ครบทุกเรื่อง  
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
ข้อมูลของหน่วยงานที่ประเมินผลตนเองตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  

การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS เอกสารและรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ส่วนราชการ 
และมหาวิทยาลัยของรัฐจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง การตรวจประเมินของกรมบัญชีกลาง  
 

ระดับรางวัลประกาศเกียรตคิุณด้านบญัชภีาครัฐ 
 

ระดบัรางวัล เกณฑ์การประเมิน รางวัล 
ดเีลศิ 

(๑ รางวลั) 
หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านบัญชีของ 
ส่วนราชการ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
(ทุกหน่วยงาน) 
* หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ 

ประกาศเกียรติคุณ 
ด้านการบัญชีภาครัฐ 

ดเีด่น 
(๒ รางวัล) 

หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านบัญชีของ 
ส่วนราชการ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
(หน่วยงานตั้งแต่ ๒ หน่วยเบิกจ่ายขึ้นไป) 
* หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - ๒  

ประกาศเกียรติคุณ 
ด้านการบัญชีภาครัฐ 

ด ี
(5 รางวลั) 

หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านบัญชีของ 
ส่วนราชการ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
(หน่วยงานตั้งแต่ ๕๑ หน่วยเบิกจ่ายขึ้นไป) 
* หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ - 3 
(หน่วยงานตั้งแต่ ๑๐๑ หน่วยเบิกจ่ายขึ้นไป)  
* หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 - 2  

ประกาศเกียรติคุณ 
ด้านการบัญชีภาครัฐ 

หมายเหตุ : หน่วยงานจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง ๑ รางวัลเท่านั้น 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบัญชีภาครัฐ 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
๑. นางอัญชลี  ศรีอําไพ ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๓๘

เรื่องที่ ๑ - ๓ 
๒. นางสาวณฐากัญ กัจฉมาภรณ์     ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐ 

      e-mail : baccount@cgd.go.th ๓. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ
เรื่องที่ ๔ 

๔. นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสินธ์ุ ๐ ๒๒๙๘ ๖๕๓๗
๕. นายณัฏฐพล  อารีประเสริฐสุข ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕
๖. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบาย         
การบัญชีภาครัฐ 

e-mail : baccount@cgd.go.th 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลประกาศเกียรติคณุดา้นการตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 

การประเมินดา้นการตรวจสอบภายในภาครัฐแบง่เปน็ 4 ดา้น ดังตาราง 
 

ด้าน คะแนน 
1. ด้านการกํากับดูแล 15 
2. ด้านบุคลากร 20 
3. ด้านการจัดการ 30 
4. ด้านกระบวนการ 35 

รวม 100 
 

คําอธบิาย : 
 การกําหนดเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ ได้กําหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน 
คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) 
ทั้งนี้ จากมาตรฐานดังกล่าวฯ สามารถกําหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา เพื่อประเมินการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐได้ทั้งสิ้นจํานวน 16 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการกํากับดูแล (Governance) 
จํานวน 3 ประเด็น ด้านบุคลากร (Staff) จํานวน 3 ประเด็น ด้านการจัดการ (Management) จํานวน 5 ประเด็น 
และด้านกระบวนการ (Process) จํานวน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ด้านการกํากบัดแูล (Governance) จํานวน 3 ประเด็น (น้ําหนักรอ้ยละ 15) ประกอบด้วย 

1.1 โครงสร้างและสายการรายงาน 
1.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
1.3 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

2. ด้านบุคลากร (Staff) จํานวน 3 ประเด็น (น้ําหนักร้อยละ 20) ประกอบด้วย 
2.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
2.2 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
2.3 การพัฒนาบุคลากร 

 3. ด้านการจัดการ (Management) จํานวน 5 ประเด็น (น้ําหนักร้อยละ 30) ประกอบด้วย 
3.1 กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   
3.3 การวางแผนการตรวจสอบ 
3.4 นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
3.5 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 4. ด้านกระบวนการ (Process) จํานวน 5 ประเด็น (น้ําหนักร้อยละ 35) ประกอบด้วย 
4.1 การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
4.2 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
4.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
4.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4.5 การติดตามผลการตรวจสอบ 
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สูตรการคํานวณ :  
 การสรุปผลการประเมินจะสรุปผลเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. สรุปผลการประเมินระดับประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา เป็นการสรุปผลการประเมิน
ในแต่ละประเด็นการพิจารณาว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับคะแนนใด 

คะแนน 0 1 2 3 4 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ไม่มีการ

ดําเนินการ 
ดําเนินการได้ 

1 ข้อ 
ดําเนินการได้ 

2 ข้อ 
ดําเนินการได้ 

3 ข้อ 
ดําเนินการ

ครบทั้ง 4 ข้อ 

 จะได้คะแนนตามข้อ 4 ตามเกณฑ์การพิจารณาของประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาการประเมิน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จะต้องได้คะแนนตามข้อ ๑ - ๓ ครบทุกข้อ 

 2. สรุปผลการประเมินระดับด้านที่ใช้ในการประเมิน เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละด้าน
การประเมิน โดยนําคะแนนที่ได้รับในแต่ละประเด็นมาคํานวณหาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน และคูณด้วย
น้ําหนักออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ซึ่งกําหนดน้ําหนักในแต่ละด้านที่ใช้ประเมิน ดังนี้ 

ด้านการประเมิน น้ําหนัก 

1)  ด้านการกํากับดูแล (Governance) 
2)  ด้านบุคลากร (Staff) 
๓)  ด้านการจัดการ (Management) 
๔)  ด้านกระบวนการ (Process) 

0.15 
0.20 
0.30 
0.35 

รวม 1.00 

 3. สรุปผลการประเมินระดับภาพรวม เป็นการสรุปผลการประเมินโดยนําผลรวมคะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักของแต่ละด้านที่ใช้ประเมินมาประเมินผลเป็นภาพรวม และจัดระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมนิ คะแนน 

เป็นไปตามมาตรฐาน (GC : General Conforms) 3.00 - 4.00 
เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน (PC : Partially conforms) 2.00 - 2.99 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (DNC : Does not Conforms) 0.00 - 1.99 

 

  ทั้งนี้ หน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ในรอบสอง จะใช้ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ที่ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ จํานวน 6 ประเด็น น้ําหนักร้อยละ 37.50 
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ประเด็น น้ําหนักร้อยละ 62.50 และมีการประเมิน 
ในแต่ละประเด็น แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ คะแนน 0 - 2 ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คะแนน 3 
เป็นไปตามมาตรฐาน และคะแนน 4 ดีกว่ามาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ พ.ศ. 2555 
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เงื่อนไข : 
 หน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
จะต้องได้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ต้องมีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน (GC : General Conforms) 
และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ต้องมีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานระดับดี
หรือเป็นไปตามมาตรฐาน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 การประเมินผลของหน่วยงาน จะต้องมีผลการประเมินใน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑. หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจําปี
ที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานได้ครอบคลุมงานให้ความเชื่อมั่นและงานให้คําปรึกษา 
  ๒.๑ งานให้ความเชื่อมั่น ประกอบด้วย 

1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing) 
 4) การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) 
 5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
 6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
  ๒.๒ งานให้คําปรึกษา คือ การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น เช่น การให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคล่องตัวในการดําเนินงาน 
การออกแบบระบบงาน หรือวิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น 
 ๓. หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่หัวหน้า
ส่วนราชการสั่งการ โดยคํานวณเป็นร้อยละความสําเร็จของข้อเสนอแนะที่ได้ปฏิบัติตามการสั่งการของหัวหน้า
ส่วนราชการ (ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตในรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ) 
 

การถ่วงน้ําหนักการให้คะแนน :  
 เมื่อประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน ข้อ ๑ ๒ และ ๓ ข้างต้นแล้ว จะนําคะแนนที่ได้รับมาถ่วงน้ําหนัก
ตามจํานวนข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  
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จํานวนข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบตามทีห่ัวหน้าส่วนราชการสั่งการ
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

น้ําหนัก 

1 - 50 ข้อ 0.92 
51 - 100 ข้อ 0.94 

101 - 150 ข้อ 0.96 
151 - 200 ข้อ 0.98 

ต้ังแต่ 201 ขอ้ ขึ้นไป 1.00 
 

แหล่งข้อมูล : 
1. ข้อมูลของหน่วยงานที่ได้จากโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ - 256๑ 
2. ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖๐ 
 ๓. ข้อมูลการให้คําปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
 ๔. ข้อมูลการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการสั่งการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ให้หน่วยงานจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกําหนด พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งกองตรวจสอบภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ภายในเดือนกันยายน ๒๕6๑ 

๒. ให้หน่วยงานสแกนเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแฟ้มข้อมูล (File) พร้อมบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ดังนี้ 

๒.๑ แผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คําปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๔ รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อมเอกสาร
ประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดส่งให้กรมบัญชีกลางต้องเป็นหนังสือที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ เอกสาร/
หลักฐานที่จัดส่งต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
โดยจะพิจารณาเฉพาะเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งให้เท่านั้น 
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ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 

ระดบัรางวัล เกณฑ์การประเมิน รางวัล 
ดเีลศิ 

(1 รางวลั) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ 1 
ประกาศเกียรติคุณ 

ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ดเีด่น 

(2 รางวลั) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ 2 - 3 
ประกาศเกียรติคุณ 

ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ด ี

(๕ รางวลั) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ 4 - ๘ 
ประกาศเกียรติคุณ 

ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
หมายเหตุ :  
๑. กรณีมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้คะแนนเท่ากัน ให้หน่วยงานที่ได้คะแนนเท่ากันอยู่ในลําดับเดียวกัน 
๒. หน่วยงานจะต้องได้คะแนนผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

หน่วยงานผู้รบัผดิชอบ : กองตรวจสอบภาครัฐ 
 

หน่วยงาน / ผู้รบัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์

1. นางนพรัตน์  พรหมนารท 0 2 1277000 ต่อ 650๔ 
2. นางวัลนา  ภู่สําลี 0 2 1277000 ต่อ 650๙ 
3. นางสาวจุไรรัตน์  รวยดี 0 2 1277000 ต่อ 6509 

 e-mail : iastd.cgd.go.th 
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๑ . ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ที่ได้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ต้องมีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน 
(GC : General Conforms) และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ต้องมีผลการประเมินเป็นไป
ตามมาตรฐานระดับดีหรือเป็นไปตามมาตรฐาน จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกําหนด และเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้องส่งกองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

๒. ให้หน่วยงานสแกนเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแฟ้มข้อมูล (File) พร้อมบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ดังนี้ 

๒.๑ แผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คําปรึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒.๔ รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมเอกสาร

ประกอบรายงาน (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดส่งให้กรมบัญชีกลางต้องเป็นหนังสือที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ 

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยจะพิจารณาเฉพาะเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งให้เท่านั้น หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
ได้ที่กลุ่มงานกํากับการตรวจสอบ ๒  โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๗ หรือ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๐๖, ๖๕๐๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลประกาศเกียรติคณุดา้นปลอดความรบัผดิทางละเมดิ 

 

การประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 

ด้าน คะแนน 
1. ด้านการส่งเสริมและการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

100 
2. ด้านการบริหารงานโดยองค์กรไม่เกิดความเสียหาย 
3. ด้านการลงระบบงานละเมิดและแพ่ง 
4. ด้านการส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนขาดอายุความ 

รวม 100 
 

คําอธิบาย : 
การประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งด้านการบริหารงาน

บุคคลและการบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุด องค์กร 
ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ดี จึงควรมีการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ชัดเจน 
รอบคอบ โปร่งใส มีมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดและความเสียหาย หรือเกิดการทุจริต
ภายในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น เกณฑ์การประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดเป็นเกณฑ์ที่พิจารณา 
จากผลการดําเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เกณฑ์การประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นการประเมินโดยใช้แบบ กลพ. 61-1  
และแบบ กลพ. 61-2 ซึ่งเป็นแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) องค์กรจะเป็นผู้ดําเนินการประเมิน 
ด้วยตนเอง และจัดส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา โดยเกณฑ์การให้คะแนนมี 2 ลักษณะ คือ มีทั้งการถูกหัก
คะแนน และการเพิ่มคะแนน ดังนี้ 

1. กรณีการเพิ่มคะแนน พิจารณาจากองค์กรที่มีการส่งเสริมและป้องกันไม่ให้ เกิด 
ความเสียหาย โดยมีการจัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการคลัง การบัญชี 
การงบประมาณ การพัสดุ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. กรณีการถูกหักคะแนน จะมีข้อสมมติฐานว่า องค์กรทุกองค์กรจะได้รับ 100 คะแนนเต็ม 
เท่ากันทุกองค์กร หากองค์กรใดมีการบริหารจัดการโดยเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายจะถูกหัก
คะแนนไปตามสัดส่วน และจํานวนเรื่องที่เกิดความเสียหาย  

ทั้งนี้ การให้คะแนนข้างต้นพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ด้าน ด้านแรก คือ วิธีการเพิ่มคะแนน 
เป็นการพิจารณาจากการที่องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับ 
การเงินการคลัง การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต สําหรับด้านที่สอง ด้านที่สาม และด้านที่สี่ คือ วิธีการหักคะแนน ด้านที่สอง 
เป็นการบริหารงานโดยองค์กรไม่เกิดความเสียหาย ด้านที่สามเป็นการลงระบบงานละเมิดและแพ่ง และด้านที่สี่
เป็นการส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนขาดอายุความ 
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สําหรับเกณฑ์การประเมินในส่วนที่สอง เป็นการประเมินที่กรมบัญชีกลางจะดําเนินการ

ตรวจสอบโดยมีการสอบถามไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่า มีการออกรายงานการตรวจสอบ
หน่วยงานที่ขอรับการประเมินในรอบการประเมินนี้หรือไม่ และมีเรื่องที่ให้หน่วยงานดําเนินการทางละเมิด  
ทางอาญา หรือทางวินัยเป็นจํานวนกี่เรื่อง หรือในกรณีของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
ว่ามีมติหรือคําสั่งแต่งต้ังอนุกรรมการหรือกรรมการเพื่อทําการไต่สวนในรอบการประเมินนี้หรือไม่ หาก สตง. 
ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. แจ้งว่ามีเรื่องที่อยู่ในการดําเนินการดังกล่าว หน่วยงานจะถูกหักคะแนนตามสัดส่วน 
โดยนับจากจํานวนโครงการที่ถูกตรวจสอบหรือจํานวนเรื่องที่ถูกต้ังกรรมการไต่สวน และหากผลการพิจารณา
ของ สตง. ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. มีความเห็นหรือมีมติช้ีมูลให้ดําเนินการหรือดําเนินคดีทางอาญากับเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องโดยชี้ชัดว่าเป็นการทุจริต หน่วยงานจะถูกปรับตกทันที  

หลังจากนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างองค์กรขนาดเล็กและองค์กร 
ขนาดใหญ่ จึงทําการบวกคะแนนเพิ่มให้ตามขนาดขององค์กร โดยในขั้นตอนสุดท้ายกรมบัญชีกลางจะทําการ
รวมคะแนนทั้งหมด และทําการปรับเกณฑ์คะแนนให้อยู่ในฐานระบบเกณฑ์ 100 คะแนน 
 

สตูรการคํานวณ : 
ตามแบบสรุปรายงานการประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด  
แบบ กลพ. 61-1 : แบบสรุปรายงานการประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 

หน่วยงานใช้ประเมินตนเองและได้รับคะแนนตามสัดส่วนการพิจารณารวม 4 ด้าน 
แบบ กลพ. 61-2 : แบบรายงานผลการดําเนินงานด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 

(รายกรณี) หน่วยงานใช้สําหรับกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับเรื่องที่ได้มีการรายงานไว้ตามแบบ กลพ. 61-1  
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เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ขั้นตอน ประเภทคะแนน วิธีการคิดคะแนน คะแนนที่ได้ 

1 
คะแนนเกณฑ์ส่วนท่ี 1 และ ส่วนที่ 2 

แบบ กลพ. 61-1 

ผลรวมคะแนนคงเหลือตามแบบ กลพ. 61-1 
เท่ากับ  

(100 + ข้อ 1 – ข้อ 2 – ข้อ 3 – ข้อ 4) 
A 

2 
หักคะแนนตามสัดส่วน 

กรณีหน่วยงานมีการถูกตรวจสอบจาก 
สตง. ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. 

(จํานวนเรื่อง x 0.8) B 

3 ผลรวมคะแนนส่วนแรก A - B C 

4 คะแนนเพิ่มตามขนาดขององค์กร จํานวนหน่วยเบิกจ่าย x 0.025 D 

5 
ผลรวมคะแนนสุดท้าย 
ของแต่ละหน่วยงาน 

C + D E 

6 
ปรับฐานคะแนนให้อยู่ในระบบเกณฑ์

คะแนน 100 คะแนน 

กรณีมีหน่วยงานที่ได้ลําดับคะแนนสูงสุด 
และไม่มีการถูกหักคะแนนเลย 

(ปลอดความรับผิดทางละเมิด 100%) 
 ใช้สูตร (E x 100) ÷ คะแนนสูงสุด 

คะแนนจริง 

กรณีมีหน่วยงานที่ได้ลําดับคะแนนสูงสุด 
แต่มีการถูกหักคะแนนบางส่วน 

(ปลอดความรับผิดทางละเมิดบางส่วน) 
 ใช้สูตร (E x 95) ÷ คะแนนสูงสดุ 

คะแนนจริง 

 

คะแนนเกณฑ์ส่วนที่ 1 ตามแบบ กลพ. 61-1 (วิธีการเพิ่มคะแนน) 
1. ด้านการส่งเสริมและการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 

ด้านการส่งเสริมและการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
จํานวน 
หลักสูตร 

(ก) 

น้ําหนักคะแนน 
ที่เพ่ิมให้ 

(ข) 

คะแนน 
ที่ได้รับเพิ่ม 

(ค) 
มีการจัดให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับ 
• การเงินการคลัง การบัญชี การงบประมาณ 

• การพัสดุ 

• ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

• การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
(ก) 
(ก) 
(ก) 
(ก) 

 
x 0.025 (ข) 
x 0.025 (ข) 
x 0.025 (ข) 
x 0.025 (ข) 

 
(ค) 
(ค) 
(ค) 
(ค) 

วิธีการคํานวณ : (ก) x (ข) = (ค) 
 

เงื่อนไขด้านการส่งเสริมและการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ต้องเป็นการอบรมที่จัดโดย หรือ  
มีวิทยากรที่มาจากกรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เท่านั้น โดยนับจากจํานวนโครงการหรือหลักสูตรที่มีหัวข้อ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่ 
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คะแนนเกณฑส์่วนที่ 2 ตามแบบ กลพ. 61-1 (วิธีการหกัคะแนน) 
2. ด้านการบริหารงานโดยองค์กรไม่เกิดความเสียหาย 
 

ด้านการบริหารงานโดยองค์กรไม่เกิดความเสียหาย 
จํานวน
เรื่อง 
(ก) 

น้ําหนักคะแนน 
ที่หักออก 

(ข) 

คะแนน 
ที่ถูกหัก 

(ค) 
• ไม่เกิดความเสียหาย  - ไม่ถูกหัก - 
• เกิดความเสียหายตามประเภท ดังนี ้(รวมถึงการรายงาน 

ตาม ว.49) 
1) ทุจริต  
2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (การเงินการคลัง) 
3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (พัสดุ) 
4) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (อื่น ๆ) 
5) คนร้ายโจรกรรม/ทรัพย์สินสูญหาย 
6) อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้/ภัยธรรมชาติ 
7) อุบัติเหตุ 
8) อื่น ๆ  

• ถูกตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
• ถูกตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
• ถูกตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

 
* 

(ก)  
(ก)  
(ก) 
(ก) 
(ก) 
(ก) 
(ก) 
(ก) 
(ก) 
 

(ก) 
 

 
ปรับตกทันที 
x 0.8 (ข) 
x 0.8 (ข) 
x 0.8 (ข) 
x 0.5 (ข) 
x 0.5 (ข) 
x 0.5 (ข) 
x 0.5 (ข) 
x 0.8 (ข) 
x 0.8 (ข) 

 
x 0.8 (ข) 

 
* 

(ค)  
(ค) 
(ค) 
(ค) 
(ค) 
(ค) 
(ค) 
(ค) 
(ค) 
 

(ค) 

วิธีการคํานวณ : (ก) x (ข) = (ค) 
หมายเหตุ 1. กรมบัญชีกลางจะดําเนินการตรวจสอบโดยมีการสอบถามไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่า มีการออกรายงาน 
การตรวจสอบหน่วยงานที่ขอรับการประเมินในรอบการประเมินนี้หรือไม่ และมีเรื่องที่ให้หน่วยงานดําเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย 
เป็นจํานวนกี่เรื่อง หรือในกรณีของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ว่า มีมติหรือคําส่ังแต่งตั้งอนุกรรมการหรือกรรมการเพ่ือทําการไต่สวนในรอบการประเมินนี้
หรือไม่ หาก สตง. ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. แจ้งว่ามีเรื่องที่อยู่ในการดําเนินการดังกล่าว หน่วยงานจะถูกหักคะแนนตามสัดส่วนโดยนับจากจํานวน
โครงการที่ถูกตรวจสอบหรือจํานวนเรื่องที่ถูกต้ังกรรมการไต่สวน และหากผลการพิจารณาของ สตง. ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. มีความเห็นหรือมีมติ 
ชี้มูลให้ดําเนินการหรือดําเนินคดีทางอาญากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยชี้ชัดว่าเป็นการทุจริตหน่วยงานจะถูกปรับตกทันที  
             2. การเกิดความเสียหายรวมถึงการรายงานตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้อง
รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 49 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 

 

3. ด้านการลงระบบงานละเมิดและแพ่ง 
 

ด้านการลงระบบงานละเมิดและแพ่ง 
จํานวน
เรื่อง 
(ก) 

น้ําหนักคะแนน 
ที่หักออก 

(ข) 

คะแนน 
ที่ถูกหัก 

(ค) 
• ลงระบบแล้ว (ก) ไม่ถูกหัก - 
• ยังไม่ได้ลงระบบ (ก)  x 0.5 (ข) (ค) 

วิธีการคํานวณ : (ก) x (ข) = (ค) 
หมายเหตุ ให้ใช้ข้อมูลกรณีท่ีได้มีการรายงานไว้ในข้อ 2 มากรอก 
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4. ดา้นการส่งสํานวนใหก้ระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนขาดอายุความ 
 

ด้านการส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
ก่อนขาดอายุความ 

จํานวน
เรื่อง 
(ก) 

น้ําหนักคะแนน 
ที่หักออก 

(ข) 

คะแนน 
ที่ถูกหัก 

(ค) 
• ขาดอายุความแล้ว 
• น้อยกว่า 3 เดือน 
• 3 - 9 เดือน 
• 9 - 12 เดือน 
• 1 ปี ขึ้นไป 
• ไม่มีการส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบในการประเมิน

รอบนี้ 

*  
*  

(ก) 
(ก) 
(ก) 
* 

ปรับตกทันที 
ปรับตกทันที 
x 0.8 (ข) 
x 0.5 (ข) 
ไม่ถูกหัก 

* 

* 
* 

(ค) 
(ค) 
* 
* 

วิธีการคํานวณ : (ก) x (ข) = (ค) 
 

เงื่อนไข :  
 การประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 
ให้หน่วยงานทําการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสรุปรายงานการประเมิน

ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด กลพ. 61-1 และ กลพ. 61-2 สําหรับรอบการประเมิน ต้ังแต่วันที ่
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยจัดส่งแบบไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยให้หัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนั้นถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ  

ครั้งที่ 2 
กรมบัญชีกลางโดยกองละเมิดและแพ่งทําการตรวจสอบและรวบรวมคะแนนของแต่ละ

หน่วยงาน เพื่อทําการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 
1. รวบรวมคะแนนจากแบบ กลพ. 61-1 และ 61-2 ที่หน่วยงานจัดส่งมาให้ 
2. ทําการหักคะแนนตามสัดส่วน กรณีได้รับการยืนยันจาก สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ว่ามีเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา 

3. บวกคะแนนเพิ่มที่คํานวณได้ตามขนาดขององค์กร  
4. รวมคะแนนทั้งหมดและทําการปรับเกณฑ์คะแนนให้อยู่ในระบบเกณฑ์ 100 คะแนนเต็ม 
ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจําเป็นกรมบัญชีกลางจะมอบหมายให้กองละเมิดและแพ่งเดินทางไปตรวจสอบ

ความเสียหายและเอกสารต่าง ๆ (Site Visit) เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่ ได้รับแจ้ง 
จากหน่วยงานนั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ กรณีกรมบัญชีกลางตรวจพบว่าข้อมูลที่รายงานมานั้น 
ไม่ถูกต้อง กรมบัญชีกลางจะทําการแจ้งให้หน่วยงานทําการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง แต่หากเป็นกรณ ี
ที่มีการรายงานเท็จจะถูกปรับตกในรอบปีที่มีการประเมินในทันที 
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แหลง่ข้อมูล : 

การประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดจะใช้ข้อมูลจากแบบสรุปรายงานการประเมิน 
ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด กลพ. 61-1 และ กลพ. 61-2 ที่หน่วยงานจัดส่งมาให้ ข้อมูลทะเบียน 
งานสารบรรณของกองละเมิดและแพ่ง และข้อมูลจากระบบงานละเมิดและแพ่ง (Torts and Civil Liability 
System) ที่หน่วยงานได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ ประกอบกับหนังสือยืนยันจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
 

ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 
 

ระดบัรางวัล เกณฑ์การประเมิน รางวัล 
ดเีลศิ 

(1 รางวลั) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ 1 
ประกาศเกียรติคุณ 

ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 
ดเีด่น 

(2 รางวลั) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ 2 - 3 
ประกาศเกียรติคุณ 

ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 
ด ี

(5 รางวลั) 
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 

ลําดับที่ 4 - 8 
ประกาศเกียรติคุณ 

ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 
หมายเหตุ :  
๑. กรณีมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้คะแนนเท่ากัน ให้หน่วยงานที่ได้คะแนนเท่ากันอยู่ในลําดับเดียวกัน 
๒. หน่วยงานจะต้องได้คะแนนผลการประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

หน่วยงานผู้รบัผดิชอบ : กองละเมิดและแพ่ง 
 

หน่วยงาน/ผู้รบัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
๑. นางสุธาทิพย์  กิตติเกษมศิลป์ 
๒. นางกิตติมา  อังกินันทน์ 
๓. นายสุรสิทธ์ิ  พรหมจักร 
๔. นางสาวกัญชพร  วรรณทอง 

โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6400, 4594 
โทรสาร 0 2127 7553 
e-mail : civilbur@cgd.go.th 
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แบบสรุปรายงานการประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด (แบบ กลพ. 61-1) 
 

ลําดับรายชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน 
  

จํานวนหน่วยเบิกจ่าย ............................... หน่วย 

ประเภทหน่วยงาน  ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ 

รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 (ส่งแบบไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2561)  

   
เร่ืองท่ีประเมิน จํานวน นํ้าหนัก คะแนน หมายเหตุ 

คะแนนเกณฑ์ส่วนท่ี 1 (วิธีการเพิ่มคะแนน) 

1. ด้านการส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตและมีคุณธรรมในการทํางาน 

มีการจัดให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับ 

 การเงนิการคลัง การงบประมาณ หรือการบัญช ี(จํานวนโครงการ/หลักสตูร) 

 การพัสดุ (จํานวนโครงการ/หลักสตูร) 

 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (จํานวนโครงการ/หลกัสตูร) 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (จํานวนโครงการ/หลกัสตูร) 

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

 
x 0.025 
x 0.025 
x 0.025 
x 0.025 

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

ให้ส่งสําเนา 
โครงการ/หลักสูตร/ 
หนังสือแจ้งรายชื่อ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

ประกอบการ
พิจารณา 

คะแนนเกณฑ์ส่วนท่ี 2 (วิธีการหักคะแนน) 

2. ด้านการบริหารงานโดยองค์กรไม่เกิดความเสียหาย 

 ไม่เกิดความเสียหาย 
 เกิดความเสียหาย (รวมถึงการรายงานตาม ว. 49) 

1) ทุจริต เกิดขึ้นในช่วงของหัวหน้าส่วนราชการคนปัจจุบัน 

2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (การเงินการคลัง) 

3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (พัสดุ) 
4) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (อื่นๆ) 

5) คนร้ายโจรกรรม/ทรัพย์สินสูญหาย 
6) อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้/ภัยธรรมชาติ 

7) อุบัติเหตุ 
8) อื่นๆ ............................................................ 

รวม 

* 
 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

ไม่ถูกหัก 
 

ปรับตกทันที 
x 0.8 
x 0.8 
x 0.8 
x 0.5 
x 0.5 
x 0.5 
x 0.5 

 

* 
 
* 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
 

 
 

กรอกรายละเอียด 
ในแบบ กลพ. 61-2 

เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

 

3. ด้านการลงระบบงานละเมิดและแพ่ง (Torts and Civil Liability System – TCLS) กรณีเม่ือเกิดความเสียหายตามข้อ 2 

 ลงระบบแล้ว  
 ยังไม่ได้ลงระบบ  

(ผลรวมเท่ากับจํานวนเรื่องในข้อ 2) รวม 

.......... 

.......... 

.......... 

ไม่ถูกหัก 
x 0.5 

* 
.......... 

กรอกรายละเอียด 
ในแบบ กลพ. 61-2 

เพิ่มเติม 

4. ด้านการส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนขาดอายุความ 

 ขาดอายุความแล้ว 
 น้อยกว่า 3 เดือน 
 3 – 9 เดือน 
 9 – 12 เดือน 
 1 ปี ขึ้นไป 
 ไม่มีการส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบในการประเมินรอบนี้  

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
* 

ปรับตกทันที 
ปรับตกทันที 

x 0.8 
x 0.5 

ไม่ถูกหัก 
* 

* 
* 

.......... 

.......... 
* 
* 

กรอกรายละเอียด 
ในแบบ กลพ. 61-2 

เพิ่มเติม 
 

ผลรวมคะแนนคงเหลือเท่ากับ (100 + ข้อ 1 – ข้อ 2 – ข้อ 3 – ข้อ 4) ผลรวมคะแนนคงเหลือ   
 

 

ข้าพเจ้าของรับรองว่า 
ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ 
(...................................................................) 

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบหมาย   
วันที่ ................................... 
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หมายเหตุ   ผลรวมคะแนนในแบบ กลพ. 61-1 ยังไม่ถอืเป็นที่สุด ยังมผีลคะแนนทีเ่พิม่เติมในส่วนขนาดขององค์กรทีเ่พิม่ให้และผลคะแนนที่ถูกหักจากการตรวจสอบของ สตง. ป.ป.ช.  
               และ ป.ป.ท 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด (รายกรณี) (แบบ กลพ. 61-2) 
 

ลําดับรายชื่อหน่วยงาน  

ชื่อหน่วยงาน  

ประเภทหน่วยงาน  ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ 
รอบการรายงาน 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 (ส่งแบบไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2561)  
ประเภทความเสียหาย  ทุจริต  

 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (การเงินการคลัง) 
 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (พัสดุ) 
 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ (อื่นๆ) 

 คนร้ายโจรกรรม/ทรัพย์สินสูญหาย 
 อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้/ภัยธรรมชาติ 
 อุบัติเหตุ 
 อื่นๆ ............................................................ 

การส่งสํานวน  ไม่ต้องส่งสํานวนให้ กค. เป็นเรื่องภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง (ว.49) 
 ต้องส่งสํานวนให้ กค. เป็นเรื่องนอกเหนือประกาศกระทรวงการคลัง (ว.49) 

เรื่อง/กรณี  
 

วัน/เวลา/สถานที่ เกิดเหตุ  
 

บันทึกระบบงาน TCLS  
เม่ือวันที่ 

 

สํานวนเลขที่ VI  
 

ขาดอายุความวันที่  
 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด เม่ือวันที่ 

 

เจ้าหน้าที่ผู้กระทําความ
เสียหาย/เจ้าหน้าที่ผู้
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

 

ความเสียหายเป็นเงิน (บาท)  
 

เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด  
 

ข้อเท็จจริงโดยสรุป  
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

 

ผลการสอบ/สัดส่วนความ 
รับผิดเป็นเงินจํานวน (บาท) 

 

เจ้าสังกัดวินิจฉัยสั่งการ  
เม่ือวันที่ 

 

สัดส่วนความรับผิด  สัดส่วนเป็นไปตามแนวทางหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง (ว.66) 
 สัดส่วนแตกต่างจากแนวทางหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง (ว.66) 

ส่งสํานวนให้ กค. เม่ือวันที่  
 

ส่งสํานวนให้ กค.  
ตามหนังสือที่ 

 

ออกคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแล้ว เม่ือวันที่ 

 

 
ข้าพเจ้าของรับรองว่า 

ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ 
(...................................................................) 

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รบัมอบหมาย 
วันที่ ................................... 
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แบบตอบรบัการสมคัรเข้ารว่มการประเมิน 

รางวัลองคก์รแห่งความเปน็เลศิในการบรหิารจดัการดา้นการเงินการคลัง 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ด้านปลอดความรบัผดิทางละเมดิ) 
------------------------------------------------------- 

 
 

วันที่................................................................ 
 

ด้วย (ช่ือหน่วยงาน) .........................................................................................มีความประสงค์
สมัครเข้าร่วมการประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะดําเนินการจัดส่งแบบสรุป
รายงานการประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด (กลพ.61-1 และ กลพ.61-2) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561  

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ (ช่ือเจ้าหน้าที่) ........................................................................................  
ตําแหน่ง .......................................................... โทรศัพท์ .....................................................................................  
โทรสาร ................................................ e-mail......................................................................เป็นผู้ประสานงาน 

 
 
 

ลงชื่อ ...................................................................... 
(............................................................................) 

หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

วันที่ .............................................................. 
 

 

หมายเหตุ  
1. ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
2. ส่งแบบสรุปรายงานการประเมินด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด (กลพ.61-1 และ กลพ.61-2) 

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 
 
ติดต่อคุณสุรสิทธ์ิ 
โทร. 02 127 7000 ต่อ 6400   โทรสาร 02 127 7553   e-mail : civilbur@cgd.go.th 
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เกณฑ์การประเมิน 

รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
 

คําอธบิาย : 
พิจารณาหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิ บั ติงานด ้านการ เ ง ินกา รคล ัง  โดยใช้ข้อมูล 

จากผลการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกเป็นรายมิติ (5 มิติ) 
คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด  
 

สูตรการคํานวณ :   
ร้อยละของการพัฒนา คํานวณคะแนนแยกเป็นรายมิติ (5 มิติ) ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิด
ทางละเมิด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับผลคะแนนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
หน่วยงานที่ได้รับ “รางวัลประกาศเกียรติค ุณหน่วยงานที ่ม ีการพัฒนาการปฏิบัต ิงาน 

ด้านการเงินการคลัง” พิจารณาจาก  
1. หน่วยงานจะต้องมีผลการประเมิน ๘๐ คะแนนขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. มีร้อยละการพัฒนาตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 
๓. หน่วยงานที่มีผลการพัฒนาสูงสุด 2 อันดับแรก ของแต่ละมิติ (5 มิติ) 

 

เงื่อนไข : 
๑. หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับรางวัลต้องได้รับการประเมินผลประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแต่ละมิติ (5 มิติ) คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิด
ทางละเมิด จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัลแยกเป็นแต่ละมิติ 

๒. หน่วยงานต้องผ่านเงื่อนไขในแต่ละมิติ 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลจากผลการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แยกเป็นรายมิติ (5 มิติ) คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติ 
ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด  
 

หน่วยงานผู้รบัผดิชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หน่วยงาน / ผู้รบัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นายวรสิทธ์ิ  จาตุรัตน์ 0 2127 7428 
2. นางสาวศศิธร  ตันติพงศ์  0 2127 7429 
3. นางสาวนพวรรณ  ศิริปัญญาพรกุล e-mail : pbsermgt@cgd.go.th 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

 

คําอธบิาย : 
 พิจารณาจากผลการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  

ระดบัรางวัล เกณฑ์การประเมิน รางวัล 
ระดับสูง 

 
พิจารณาจากคุณภาพของการดําเนินการใน 4 มิติ 
(จาก 5 มิติ) โดยหน่วยงานต้องได้คะแนนในแต่ละมิติ
ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

ส่งเสริมการบรหิารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง 

ระดับกลาง พิจารณาจากคุณภาพของการดําเนินการใน 3 มิติ 
(จาก 5 มิติ) โดยหน่วยงานต้องได้คะแนนในแต่ละมิติ
ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

ส่งเสริมการบรหิารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง 

ระดับต้น พิจารณาจากคุณภาพของการดําเนินการใน 2 มิติ 
(จาก 5 มิติ) โดยหน่วยงานต้องได้คะแนนในแต่ละมิติ
ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

ส่งเสริมการบรหิารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง 

หมายเหตุ :  
๑. หน่วยงานต้องผ่านเงื่อนไขในแต่ละมิติ 
2. กรณีมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้คะแนนเท่ากัน ให้หน่วยงานที่ได้คะแนนเท่ากันอยู่ในลําดับเดียวกัน 
3. พิจารณาหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด ลาํดับที่ ๑ - 2 ของแต่ละมิติ 
4. หน่วยงานจะได้รับระดับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล 
 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลผลการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หน่วยงานผู้รบัผดิชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หน่วยงาน / ผู้รบัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นายวรสิทธ์ิ  จาตุรัตน์ 0 2127 7428 
2. นางสาวศศิธร  ตันติพงศ์  0 2127 7429 
3. นางสาวนพวรรณ  ศิริปัญญาพรกุล e-mail : pbsermgt@cgd.go.th 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินรางวัลประกาศเกียรติคุณรายมิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ยกเว้น มิติ 
ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ จะใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  
 ๑. สําหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 256๑ จะต้องมีคะแนนการประเมินด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 8๐ และผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน (GC : General Conforms) หรือคะแนน 
3.00 - 4.00 (ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 ๒. สําหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ - 2559 จะต้องมีคะแนนการประเมินด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 8๐ โดยผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานระดับดีหรือเป็นไปตามมาตรฐาน (ในแต่ละประเด็น
ต้องได้ระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
        

ระดบัรางวัล เกณฑ์การประเมิน รางวัล 
ระดับดีเลิศ 

 
พิจารณาจากคุณภาพของการดําเนินการในทุกมิติ  
โดยหน่วยงานต้องได้คะแนนในแต่ละมิติต้ังแต่ 
๙0 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรวมในทุกมิติไม่ตํ่ากว่า  
450 คะแนน 

องค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง 

 
ระดับดีเด่น พิจารณาจากคุณภาพของการดําเนินการในทุกมิติ  

โดยหน่วยงานต้องได้คะแนนในแต่ละมิติต้ังแต่  
8๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรวมในทุกมิติไม่ตํ่ากว่า  
4๒๕ คะแนน 

องค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง 

ระดับดี พิจารณาจากคุณภาพของการดําเนินการในทุกมิติ 
โดยหน่วยงานต้องได้คะแนนในแต่ละมิติต้ังแต่ 
๘๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรวมในทุกมิติไม่ตํ่ากว่า  
๔๐0 คะแนน 

องค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง 

หมายเหตุ :  
๑. หน่วยงานต้องผ่านเงื่อนไขในแต่ละมิติ 
2. กรณีมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้คะแนนเท่ากัน ให้หน่วยงานที่ได้คะแนนเท่ากันอยู่ในลําดับเดียวกัน 

 

เงื่อนไข : 
 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง”  
จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลผลการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

หน่วยงาน / ผู้รบัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นายวรสิทธ์ิ  จาตุรัตน์ 0 2127 7428 
2. นางสาวศศิธร  ตันติพงศ์  0 2127 7429 
3. นางสาวนพวรรณ  ศิริปัญญาพรกุล e-mail : pbsermgt@cgd.go.th 

 



รายชื่อหน่วยงาน 
ที่มีสิทธิได้รบัรางวัลองคก์รที่มีความเป็นเลิศในการบรหิารจดัการด้านการเงินการคลัง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
2. กรมประชาสัมพันธ์ 
3. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
4. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
5. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
6. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
7. สํานักงบประมาณ 
8. สํานักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 
9. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
10. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
11. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
12. สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
13. กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 
14. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
15. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
16. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
17. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
18. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
19. กรมกิจการผูส้งูอายุ  
20. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
21. กรมเจ้าท่า  
22. กรมการขนส่งทางบก 
23. กรมท่าอากาศยาน  
24. กรมทางหลวง 
25. กรมทางหลวงชนบท 
26. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
27. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
28. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
29. กรมธุรกิจพลังงาน 
30. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
31. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
32. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
33. กรมการค้าต่างประเทศ 
34. กรมการค้าภายใน 
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35. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
36. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
37. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
38. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
39. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
40. สํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
41. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
42. กรมการจัดหางาน 
43. กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
44. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
45. สํานักงานประกันสังคม 
46. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
47. กรมการศาสนา 
48. กรมศิลปากร 
49. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
50. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
51. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
52. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
53. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
54. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
55. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
56. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
57. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
58. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
59. สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
60. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
61. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
62. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
63. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
64. กรมธนารักษ์ 
65. กรมบัญชีกลาง 
66. กรมศุลกากร 
67. กรมสรรพสามติ 
68. กรมสรรพากร 
69. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
70. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
71. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
72. สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
73. สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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74. กรมการท่องเที่ยว  
75. กรมพลศึกษา  
76. สถาบันการพลศึกษา 
77. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
78. กรมชลประทาน 
79. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
80. กรมประมง 
81. กรมปศุสัตว์ 
82. กรมพัฒนาที่ดิน 
83. กรมการข้าว 
84. กรมวิชาการเกษตร 
85. กรมส่งเสริมการเกษตร 
86. กรมส่งเสริมสหกรณ ์
87. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
88. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
89. สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
90. กรมหม่อนไหม  
91. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
92. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
93. กรมควบคุมมลพิษ 
94. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
95. กรมทรัพยากรธรณี 
96. กรมทรัพยากรน้ํา 
97. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
98. กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
99. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
100. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
101. กรมป่าไม้ 
102. สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 
103. สํานักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ 
104. กรมอุตุนิยมวิทยา 
105. สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
106. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
107. กรมการปกครอง 
108. กรมการพัฒนาชุมชน 
109. กรมที่ดิน 
110. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
111. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
112. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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113. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
114. กรมคุมประพฤติ 
115. กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
116. กรมบังคับคดี 
117. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
118. กรมราชทัณฑ ์
119. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
120. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
121. สํานักงานกิจการยุติธรรม 
122. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
123. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ  
124. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
125. กรมการแพทย ์
126. กรมควบคุมโรค 
127. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
128. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
129. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
130. กรมสุขภาพจิต 
131. กรมอนามัย 
132. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
133. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
134. กองทัพบก 
135. กองทัพเรือ 
136. กองทัพอากาศ 
137. กองบัญชาการกองทัพไทย 
138. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
139. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
140. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
141. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
142. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
143. สํานักงานอัยการสูงสุด 
144. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
145. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
146. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
147. สํานักงานศาลรัฐธรรมนญู 
148. สํานักงานศาลปกครอง 
149. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
150. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
151. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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152. สํานักงานศาลยุติธรรม 
153. สถาบันพระปกเกล้า 
154. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
155. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
156. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
157. สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
158. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
159. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
160. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
161. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
162. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
163. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
164. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
165. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
166. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
167. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
168. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
169. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 
170. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
171. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
172. มหาวิทยาลัยนครพนม 
173. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
174. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
175. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
176. มหาวทิยาลัยกาฬสินธ์ุ 
177. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
178. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
179. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
180. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
181. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
182. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
183. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
184. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
185. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
186. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
187. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
188. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
189. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
190. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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191. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
192. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
193. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
194. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
195. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
196. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
197. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
198. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
199. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
200. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
201. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
202. มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
203. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
204. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
205. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
206. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
207. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
208. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
209. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
210. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
211. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
212. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
213. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
214. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
215. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
216. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
217. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
218. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
219. มหาวิทยาลัยศลิปากร 
220. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
221. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
222. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
223. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
224. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 


