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การปฏิบัติราชการ
กลุมพัฒนาระบบบริ หาร สป. หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการประเมินผลการปฏิบั ติราชการ
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร และผูปฏิบัติงานดานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได และหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะใหความรู และประโยชนแกผูอานทุกทาน
และหากทานมีขอแนะนําประการใดในการพัฒนาคูมือนี้ใหดียิ่งขึ้น คณะผูจัดทําขอนอมรับคําชี้แนะเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขคูมือใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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บทที่ 1
บทนํา

คูมือการจัด ทําคํารับรองการปฏิ บัติร าชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9 ประกอบด ว ย หลั ก การและที่ ม า วั ต ถุ ป ระสงค กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 หลักการและที่มา
เพื่อให สว นราชการมีการพัฒนาปรั บ ปรุ งและยกระดั บคุณภาพการบริ หารงานโดยมุงผลสั มฤทธิ์
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน จึงตองมีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับนโยบายที่สําคัญเรงดวน
ของรัฐบาล ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ แผนยุทธศาสตรกระทรวงเปาหมายของประเทศไปสูการปฏิบัติ
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ดังนี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๓/๑ บัญญัติวา
“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ ม ค าในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนการกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งนี้โดยมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของการปฏิบัติงาน
การจัด สรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิ บัติ หน าที่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ชองสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๑ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
๑. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
๒. เกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐบาล
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐบาล
๔. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
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๖. ประชาขนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
มาตรา ๙ (๓) สวนราชการต องจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติราชการตามแผนปฏิบั ติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน ในการปฏิ บั ติ ร าชการให เ กิด ผลสั มฤทธิ์ สํ านั ก งาน ก.พ.ร. อาจเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตรา ๙(๓) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีการ
ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ
ความพึงพอใจของประชาชนผู รับบริ การ ความคุ มคาในภารกิจ ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ วิ ธี การ และระยะเวลาที่
สํานักงาน ก.พ.ร กําหนด
1.2 วัตถุประสงคการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี 4 ประการ ดังนี้
๑. เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด แนวทางวิธีการประเมินผล และเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
๒. เพื่ อ ติ ด ตามความก า วหน า ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 รวมกับสํานักงาน ก.พ.ร.
๓. เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
๔. เพื่อรับทราบปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
และหารือแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสมตอไป
๕. เพื่อใหสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
๖. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
๗. เพื่อให ส ว นราชการระดั บ กระทรวงจั ด ทําผลการประเมิน ผลตนเองตามคํารั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ตามเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และคณะกรรมการเจรจาตัว
ขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของได
รวมพิจารณา
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยประเมินผลและเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น
๒. สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับทราบผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9
๓. สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับทราบปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น และมีแนวทางใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
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แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model ประจําป 2559
กระบวนการ : พัฒนาระบบงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกระทรวงและกรมในสังกัด มท.)
ผลผลิต :
คํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกระทรวงและกรมในสังกัด มท.เปนไปตามขั้นตอน
ระยะเวลา และแนวทางที่กําหนดฯ
ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสําเร็จของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ
ระดับกระทรวงและกรมในสังกัด มท.
ผลลัพธ :
คํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกระทรวงมีคุณภาพ
และตัวชี้วัดมีการเจรจาตอรองตรงตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ : คุณภาพของคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และคุณภาพตัวชี้วัดระดับกระทรวง
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ : เปนไปตามขั้นตอน สามารถวัดผลได
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ
ระดับกระทรวงและกรมในสังกัด มท.
Suppliers
1. สํานักงาน ก.พ.ร.
ขอกําหนด
ประเด็นติดตาม
ประเมินผลที่
สอดคลองกับวาระ
สําคัญ ภารกิจหลัก
และการพัฒนาของ
หนวยงาน
2. ผูบ ริหารระดับสูง
ของ มท.
ขอกําหนด ชัดเจน
ตรงตามวาระสําคัญ
ภารกิจหลัก และการ
พัฒนา ประเมินผลได
3. ผูอ ํานวยการ/
หัวหนาหนวยงานใน
สังกัด มท.
ขอกําหนด ทราบ
และสามารถนํามา
ปฏิบัติตามหลักธรร
มาภิบาล

Input
1. สถานการณ/นโยบาย/
ยุทธศาสตร/แผนงานในการ
พัฒนา
ขอกําหนด กําหนดประเด็น
ประเมินไดสอดคลองและตรง
ตามภารกิจ
2. งบประมาณ
ขอกําหนด ใชในการ
จัดระบบประเมิน /การ
พัฒนาบุคลากร และการ
ติดตามผลอยางโปรงใส
คุมคา
3. บุคลากร
ขอกําหนด ไดรับการพัฒนา
จนมีสมรรถนะทีส่ ามารถ
วิเคราะห ปฏิบัติ และ
รายงานผล

Process
1. รับประเด็นการ
ประเมินจากสํานักงาน
ก.พ.ร. (ก.ย.-ธ.ค.)

2.นําสงกรมฯ เพื่อพิจารณา
และรวมกําหนดเปาหมาย
(ก.ย.-ม.ค.)

3.กรมพิจารณาและนําเสนอมายัง กพร.สป. (ก.ย.-ม.ค.)

Output
1. คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ฯระดับกระทรวง
ขอกําหนด
สอดคลองกับวาระสําคัญ
ภารกิจหลัก และการพัฒนา
ของหนวยงานประเมินผลได

D.Process
แจงเวียน Supplier และ
Customer
ขอกําหนด
ชัดเจน รวดเร็ว เขาถึงได
ระยะเวลารวดเร็ว ภายใน
๗ วัน

Customer/Feedback
1. ผูบริหาร
ระดับสูง

2. ผูบริหารระดับ
กรมในสังกัด มท.

4. วิเคราะห/เสนอคณะกรรมการเจรจาฯ มท.พิจารณา (ม.ค.-มี.ค.)
5.นําสงสํานักงาน ก.พ.ร.พิจารณา (มี.ค.)
กรมเห็นชอบ แจง

ไมเห็นชอบ เจรจาจริง

6. เสนอ ปมท.ลงนามในคํารับรองฯ
มี.ค.-เม.ย.

ขอกําหนด 1 - 9 ถูกตอง
ชัดเจน สอดคลองกับวาระ
สําคัญ ภารกิจหลัก และการ
พัฒนา ประเมินผลได
ขอกําหนด 5 และ 8

7. เสนอ รมว.มท. ลงนามในคํารับรองฯ
เม.ย.-พ.ค.
8. สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ รอง
นรม.
9. มท.ทราบและกรมถือดําเนินการตาม
เปาหมาย
(ไมเกิน 7 วันหลังรับเรื่อง)

3. ผูอํานวยการ/
หัวหนาหนวยงาน
ในสังกัด สป.มท.

4. จังหวัด

ขอกําหนด
ทราบ /ถือ
ปฏิบัติ/ใช
ประโยชนใน
การบูรณาการ
และ
ประสานงานให
เปนไปตาม

** ระยะเวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามปฏิทิน และการ
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.พ.ร.

ติดตาม กํากับ ประเมินผล และรายงาน
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บทที่ 2

แนวทางการจัดทําคํารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ระดับกระทรวงและสวนราชการในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2558 ไดมีมติเห็นชอบกรอบ แนวทาง การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยังคงนําระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES)
มาเป น กรอบในการจั ด ทําคํา รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่งการดํ าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่อวั น ที่
24 มกราคม 2554 ที่ ใ ห มี ก ารบู ร ณการระบบติ ด ตามและประเมิ น ภาครั ฐ ให มี ค วามเป น เอกภาพ
ลดความซ้ําซอนและมุงเนนเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่จําเปน
2.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและกรมในสังกัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
กรอบการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ร าชการตามคํารั บรองการปฏิ บั ติร าชการ ประจําป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9 แบงออกเปน ๒ มิติ ไดแก มิติภายนอก (น้ําหนักรอยละ ๗5) และมิติภายใน (น้ําหนักรอยละ 25)
ประเด็นการประเมินผล
กรอบการประเมินผล ๒๕๕9
การปฏิบตั ริ าชการ
มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผน
ยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint
(๖5)
KPIs) และตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function–Area KPIs)
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
การประเมินคุณภาพ
2. คุณภาพการใหบริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)
* หากกระทรวงไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนาํ น้ําหนักไปที่ตัวชี้วัดที่ 1
(๑๐)
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
มิติภายใน
3. การเบิกจายเงินงบประมาณ (สํานักงบประมาณ)
การประเมิน
ประสิทธิภาพ (15)
4. การประหยัดพลังงาน (สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
5. การประหยัดน้ํา (กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
การพัฒนาองคการ (๑๐) 7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ (กองบริหารการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรม
สํานักงาน ก.พ.ร.)
8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (สํานักงาน
ปปช. และสํานักงาน ปปท.)
รวม

น้ําหนัก
(%)
๗5
(๖5)

(๑๐)
25
(๕)
(2.๕)
(2.5)
(5)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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สําหรับมิติภายใน สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานประเมินผล
ไดแก กรมบัญชีกลาง สํานักนโยบายและแผนพลังงาน และสํานักงาน ก.พ.ร. โดยตัวชี้วัดที่หนวยงานประเมินผล
เปนเจาภาพรับผิดชอบตัวชี้วัด จะเปนผูกําหนดกลุมเปาหมาย แนวทางการดําเนินการ หลักเกณฑและวิธี
ประเมินผล ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นๆ
2.2 หลักการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและกรมในสังกัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
๑. สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง การพิจารณาอุทธรณ ประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการ และจัดสรรเงินรางวัลใหกระทรวง สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรั ฐมนตรี
และสวนราชการไมสังกัดกระทรวง/ทบวง (๑7 กระทรวง และสํานักนายกรัฐมนตรี / สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 11 สวนราชการ /สวนราชการไมสังกัดกระทรวง/ทบวง ๙ สวนราชการ)
๒. สํ านั กงาน ก.พ.ร. มอบให กระทรวงเป นเจ าภาพในการดํ าเนิ นการจั ดทําคํารั บรองระดั บกรมในสั งกั ด
ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยปลัดกระทรวงแตงตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อทําหนาที่ในการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางคณะกรรมการฯ กับสวนราชการระดับกรม
3. การกําหนดตัวชี้วัดตามภารกิจของกระทรวง ตองพิจารณาแผนยุทธศาสตรกระทรวงปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และหนาที่ของกระทรวงที่ตองดําเนินการตามทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของประเทศ
โดยให ส ว นราชการระดั บ กระทรวงจั ด ส ง ข อ เสนอร า งตั ว ชี้ วั ด ระดั บ กระทรวงที่ ส ะท อ นประสิ ท ธิ ภ าพผล
การดําเนินงานตามทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของ คสช. และยุทธศาสตรของสวนราชการ
4. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่วัดผลตอเนื่องตามภารกิจหลักของกระทรวง/สวนราชการ
5. มีการกําหนดตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญและการถายทอดคาเปาหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสูระดับ กลุมจังหวัดและจังหวัด
6. หลักการถายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปสูตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อเชื่อมโยงการทํางานระหวาง
กระทรวง-กรม โดยกระทรวงพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนกับสวนราชการระดับกรมในสังกัด
7. ตัวชี้วัดระดับกรมที่สําคัญและสะทอนตอบทบาทภารกิจของกระทรวงตองนํามากําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงดวย
8. ตัวชี้วัด (KPIs) ที่กําหนดตองสามารถวัดผลไดในปงบประมาณ เพื่อประเมินผลและจัดสรรเงินรางวัลไดภายใน
เดือนธันวาคม 2559 หากตัวชี้วัดใดไมสามารถวัดผลไดภายใน 1 ปใหมีการติดตามและรายงานผล (monitor) ตอไป
9. กําหนดชวงระยะเวลาของการเจรจาตัวชี้วัดระดับกระทรวง (ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2558) ไวในปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
10. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนการวัดผลกระบวนงานที่ดําเนินการตาม พ.ร.บ.
อํานวยความสะดวก เพือ่ ติดตามประเมินผลและยกระดับคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัดการประหยัดน้ําเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่องแนวทางการประหยัดน้ําในหนวยงานภาครัฐ ที่ใหทุกภาคสวนรวมกันประหยัดน้ํา โดนลดการใชน้ําอยาง
นอยละ 10 พรอมรายงานผลไปกรมทรัพยากรน้ําทุกเดือน
12. ตัวชี้วัดการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และตัวชี้วัดมิติภายในของกระทรวงเปนการ
ประเมินผลในระดับกรม โดยนําผลคะแนนเฉลี่ยของระดับกรมรวมเปนคะแนนกระทรวง
13. มีการมอบรางวัลเกียรติยศเปนสิ่งจูงใจใหกระทรวง ทีม่ ีคุณภาพของตัวชี้วัดและผลงานอยูในระดับดีและดีเดน
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ปฏิทินจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของกระทรวงและกรมในสังกัดกระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่
กรกฎาคม – สิงหาคม 2558

กันยายน 2558
ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558

ภายใน 31 มกราคม 2559

ภายใน 31 มีนาคม 2559

กิจกรรม
 จั ด ทํ า ร า งกรอบการประเมิ น ผลและขั้ น ตอนในการจั ด ทํ า คํ า รั บ รอง
การปฏิบัติราชการเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
 จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ
 การประชุ ม สั ม มนาคณะกรรมการเจรจาข อ ตกลงและประเมิ น ผล
สวนราชการระดับกระทรวง
 สวนราชการจัดทํารางตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ Positioning
ของสวนราชการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ยุทธศาสตรกระทรวง
สงใหสํานักงาน ก.พ.ร.
 เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาน้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง
 สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการเจรจาตัวชี้วัด น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง
 กระทรวงสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ไดลงนามแลวและเอกสาร
ประกับคํารับรองการปฏิบัติราชการใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด
(พรอมแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1 แผน)
 กระทรวงรายงานผลการประเมิ นตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ 3 เดื อน (1 ตุ ล าคม 2558 – 31 ธั น วาคม 2558) ผ า นระบบ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ไวในระบบดวย
 สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย
และเกณฑ ก ารให ค ะแนนตั ว ชี้ วั ด ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559
รอบแรก ในกรณีที่สวนราชการระดับกระทรวง (1) ไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได (2) ไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือ
ได รั บ จั ด สรรไม เ พี ย งพอ และไม ส ามารถโอนเปลี่ ย นแปลงรายการ
งบประมาณ
 กรณีกระทรวง ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร
ของประเทศ/แผนยุ ท ธศาสตร ก ระทรวง/ตั ว ชี้ วั ด ระหว า งกระทรวงที่ มี
เปาหมายรวมกัน (ระดับ Impact JKPIs และ Outcome JKPIs) และ
ตั ว ชี้ วั ด กลางที่ มี ห น ว ยงานเจ า ภาพรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้ ส ว นราชการโดย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
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วันที่
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

กิจกรรม
 กระทรวงรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) ผานระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไวในระบบดวย
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
 กระทรวงรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ 9 เดื อน (1 ตุ ล าคม 2558 – 30 มิ ถุ น ายน 2559) ผ า นระบบ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-SAR) ของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. พร อ มทั้ ง แนบเอกสาร
หลักฐานไวในระบบดวย
ภายใน 31 ตุลาคม 2559
 กระทรวงรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ผานระบบรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR)
ของสํ านั กงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่ กํ าหนด *พร อมทั้ งจั ดส งรายงาน
การประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน จํานวน 1 ชุด
และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาที่กําหนด **
 สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย
และเกณฑ ก ารให ค ะแนนตั ว ชี้ วั ด ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559
รอบสุดทาย ในกรณีที่สวนราชการระดับกระทรวง (1) ไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยภายนอกที่ไม สามารถควบคุมได (2) ไมได รับจัดสรรงบประมาณหรือ
ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
 กรณีกระทรวง ไดแก ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของ
ประเทศ/แผนยุทธศาสตร กระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมาย
รวมกัน (ระดับ Impact JKPIs และ Outcome JKPIs) และตัวชี้วัดกลางที่มี
หนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้ สวนราชการโดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ
ตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
 สํานั กงาน ก.พ.ร. และผู ประเมิ นอิส ระประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการฯ
รอบ 12 เดือน ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR)
ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560
 สํานั กงาน ก.พ.ร. และผู ประเมิ นอิส ระประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการฯ
รอบ 12 เดือน ณ สถานที่ตั้งของกระทรวง
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2560
 สํานักงาน ก.พ.ร.และผูประเมินอิสระรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงาน
และประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง
ภายในเดือนมีนาคม 2560
 สํา นั ก งาน ก.พ.ร. และผู ป ระเมิ น อิส ระร ว มกั นวิ เ คราะห ผล และจั ด ทํ า
สรุปผลคะแนนที่มีความครบถวนสมบูรณเสนอตอ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พรอม
ทั้งแจงผลคะแนนใหกระทรวง
หมายเหตุ * หากกระทรวงใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR)
รอบ 12 เดือน ผานระบบเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. ลาชากวากําหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของ
คะแนนรวมทั้งหมด
** หากกระทรวงใดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment
Report : SAR) รอบ 12 เดือน ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ลาชากําหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของ
คะแนนรวมทั้งหมด (นับเฉพาะวันทําการ)

7

คูมือการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจําป พ.ศ. 2559

2.3 ความเชือ่ มโยงของกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ
1) การเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางระดับกระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวง กําหนดให
มีการถายทอดตัวชี้วัดของกระทรวงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง โดยจะตองวัดผลตัวชี้วัดกระทรวงทุกตัวชี้วัด ซึ่งไดกําหนด
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง คือ การเฉลี่ยผลคะแนน
ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลของกระทรวงทุกตัว และกําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 20 – 30
การถายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง
ใหถายตัวชี้วัดระดับกระทรวงทุกตัวไปเปน
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพือ่ ขับเคลื่อนการปฏิบัตริ าชการโดยรวมของกระทรวง

ประเด็นการ
ประเมินผล
มิติภายนอก
การประเมิน
ประสิทธิผล (65)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรอบการประเมินผล
1. ตั ว ชี้วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงตามแนว
ทางการขั บ เคลื่ อ นประเทศ /แผนยุ ท ธศาสตร
กระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมาย
รวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดร วมระหวา ง
กระทรวงและจั ง หวัด (Function–Area KPIs)
ตามนโยบายรัฐบาล
1.1___________________________
1.2___________________________
1.3___________________________
1.4___________________________
1.5 ___________________________
1.x___________________________

น้ําหนัก
75
(65)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการ
กรอบการประเมินผล
น้ําหนัก
ประเมินผล
มิติภายนอก
75
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว
การประเมิน
(65)
ทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร
ประสิทธิผล
กระทรวง/ตั ว ชี้ วั ด ระหว า งกระทรวงที่ มี
(65)
เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วั ด
ร ว ม ร ะ ห ว า ง ก ร ะ ท ร ว ง แ ล ะ จั ง ห วั ด
(Function–Area KPIs) ตามนโยบายรัฐบาล
และตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของสํ า นั ก งาน
สํานักงานปลัดฯ
ปลัดกระทรวง
วัดตัวชี้วัด
1.1ระดั บความสํ าเร็ จในการบู รณาการ 20-30
กระทรวงทุก
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง
ตัวชี้วัด
1.2___________________________
1.3___________________________
1.4___________________________
1.5 ___________________________

หลักการ
1) สํานักงานปลัดกระทรวงในฐานะที่เปนหนวยยุทธศาสตรกํากับและขับเคลื่อนการทํางานของสวนราชการใน
สังกัดของกระทรวง จึงตองวัดผลตัวชี้วัดของกระทรวงทุกตัว โดยไดกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จใน
การบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวงเปนการวัดผลโดยการเฉลี่ยผลคะแนน
ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลของกระทรวงทุกตัว และกําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 20 – 30
2) การกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดกระทรวงที่ถายไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงพิจารณากําหนดน้ําหนักตาม
ลักษณะสําคัญของตัวชี้วัด
3) คงหลักการเชนเดียวกับกรม
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2) การเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางระดับกระทรวง/กรม
การถายทอดตัวชีว้ ัดระดับกระทรวงไปยังกรม
ใหถายถอดเฉพาะกรมที่เกี่ยวของ
สวนราชการกําหนดน้ําหนักเปนไปตามความเหมาะสม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการ
กรอบการประเมินผล
น้ําหนัก
ประเมินผล
มิติภายนอก
75
1. ตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงตามแนว
การประเมิน
(65)
บ เคลื่ อ นประเทศ /แผนยุ ท ธศาสตร
ประสิทธิผล (65) ทางการขั
กระทรวง/ตั วชี้วั ดระหวางกระทรวงที่มี เป าหมาย
ร วมกั น (Joint KPIs) และตัวชี้วัด ร วมระหวา ง
กระทรวงและจังหวัด (Function–Area KPIs) ตาม
นโยบายรัฐบาล
1.1___________________________
1.2___________________________
1.3___________________________
1.4___________________________
1.5 ___________________________
1.x___________________________

กรมเลื อ กตัว ชี้วั ด
เ ฉ พ า ะ ที่ ก ร ม มี
สวนเกี่ยวของ

ประเด็นการ
ประเมินผล
มิติภายนอก
การประเมิน
ประสิทธิ ผล
(65)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรอบการประเมินผล

1. ตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงตามแนวทางการ
ขับ เคลื่ อ นประเทศ /แผนยุ ท ธศาสตร ก ระทรวง/ตั ว ชี้ วั ด
ระหวางกระทรวงที่ มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และ
ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function–Area
KPIs) ตามนโยบายรั ฐ บาลและตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
1.1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง
1.2 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง
1.3___________________________
1.4___________________________
1.5 ___________________________
1.x___________________________

น้ําหนัก
75
(65)

V1
V2

หลักการ
1) กระทรวง (17 กระทรวงและ 1 สํานักนายกรัฐมนตรี) โดยปลัดกระทรวงเปนผูจัดทําคํารับรองพิจารณา
อุทธรณ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งจัดสรรเงินรางวัลใหกับกรม/สวนราชการระดับกรม
ในสังกัด ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
2) ตองมีการถายทอดตัวชี้วัดในระดับกระทรวงลงมายังกรมที่เกี่ยวของ
3) ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดที่มีผลตอเนื่องตามภารกิจหลักของกรม
4) กําหนดใหกรมที่เกี่ยวของ Joint KPIs วัดในระดับ Output JKPIs
5) ตัวชี้วัดในระดับกรม มีจํานวนไมเกิน 5 ตัวชี้วัด
6) การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนการวัดผลตามกระบวนงานของสวนราชการในระดับกรมที่
ดํ า เนิ น การตาม พ.ร.บ. อํ านวยความสะดวก เพื่ อติ ด ตามประเมิน ผลกระบวนงานที่ ส ว นราชการต อ ง
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ในการยกระดับคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7) ตั ว ชี้ วั ด การประหยั ด น้ํ า เป น การดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่อง แนวทางประหยัดน้ําในหนวยงานภาครัฐ ที่ขอความรวมมือทุกภาคสวนรวมกันประหยัดน้ํา โดยให
หนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 พรอมรายงานผลไปยังกรมทรัพยากรน้ําทุกเดือน
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2.4 แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1) การประชุมเชิงปฏิบัติ การ (Workshop) กับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
สวนราชการ เพื่อกําหนดประเด็นที่สําคัญที่ตองเรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและพัฒนาระบบราชการไทย
และเรื่องที่สําคัญที่ตองอาศัยการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางกระทรวง เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ที่มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน
2) การเจรจาฯ ตั ว ชี้ วั ด ด า นประสิ ท ธิ ผ ล คณะกรรมการเจรจาขอ ตกลงและประเมิ น ผล
สวนราชการระดับกระทรวง ที่ประธาน ก.พ.ร. แตงตั้ง ทําหนาที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัด ในมิติภายนอกดานประสิทธิผลกับหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง เพื่อใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกระทรวงและใหกระทรวง
นําไปดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงตอไป
จัดประชุมชี้แจงกรอบ
สวนราชการ
(18 ส.ค.58)

สํานักงาน ก.พ.ร. ยกรางตัวชี้วดั
และ Joint KPIs (ต.ค.58)
จัดประชุม Joint KPIs
ในแตละเรื่องระหวาง
เจาภาพกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ (ก.ย.58)

จัดประชุมชี้แจง
คณะกรรมการเจรจาฯ
(ก.ย.58)

จัดทําคํารับรองฯ (ม.ค.59)

Workshop กับคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงประเมินผล สวนราชการ
(ต.ค. – พ.ย. 58)

ประชุมขอตกลงและประเมินผล
สวนราชการ
(ต.ค. – พ.ย. 58)

รมต./ปลัดฯ/หัวหนา สวน
ราชการ เปนประธานฝายสวน
ราชการ

ปลัดกระทรวงเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับกรมในสังกัด
(ภายใน ธ.ค.58)
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3) คณะกรรมการเจรจาข อ ตกลงและประเมิ น ผลส ว นราชการระดั บ กระทรวงที่ รั บ ผิ ด ชอบ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)
องคประกอบ ดังนี้
1) นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
ประธานกรรมการ
2) เลขาธิการ ก.พ.ร.
กรรมการ
3) นายชาติชาย ณ เชียงใหม
กรรมการ
4) นายนรนิติ เศรษฐบุตร
กรรมการ
5) นายปรัชญา เวสารัชช
กรรมการ
6) นายวัลลภ พริ้งพงษ
กรรมการ
7) เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร.
เลขานุการ
อํานาจหนาที่ ดังนี้
1) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนและน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดสวนราชการระดับกระทรวง
2) เจรจาขอตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงเกี่ยวกับตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนน
3) เจรจาขอตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
น้ําหนัก เปาหมาย ของกระทรวงที่เกี่ยวของกับ Joint KPIs
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย
4) คณะกรรมการพิจารณาคําขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคประกอบ ดังนี้
1) กรรมการ ก.พ.ร./ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ประธานกรรมการ
2) รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการ
3) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 – 7 คน
กรรมการ
4) เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 2 คน
เลขานุการและผูชวยแลขานุการ
อํานาจหนาที่ ดังนี้
1) พิจารณาคําขอเปลี่ ยนแปลงรายระเอียดตัวชี้ วัด คาเป าหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
น้ําหนักของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
2) พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายระเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และ
น้ําหนักของตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

11

คูมือการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจําป พ.ศ. 2559

2.5 แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อให กระทรวงสามารถกํากับดู แลการผลักดัน ยุทธศาสตรของกระทรวงสู การปฏิบั ติผ านการจั ดทํา
คํ า รั บ รองฯ ของส ว นราชการระดั บ กรมในสั ง กั ด จึ ง ให มี ค ณะกรรมการเจรจาข อ ตกลงและประเมิ น ผล
สวนราชการระดับกรม กระทรวง (ระบุชื่อ...) โดยมีปลัดกระทรวงทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ ทําหนาที่
จัดทําตัวชี้วัดในมิติภายนอกดานประสิทธิผลของกรมในสังกัดกระทรวง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงและรายงานผลคะแนน ก.พ.ร.
องคประกอบ
1) ปลัดกระทรวง
ประธานกรรมการ
2) รองปลัดกระทรวงที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการ
3) ผูตรวจราชการที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการ
4) ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
กรรมการ
5) หัวหนาหนวยงานพัฒนาระบบราชการ
เลขานุการ
หมายเหตุ ปลัดกระทรวงพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการตาม 2) และ 3)

อํานาจหนาที่
1) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ พิจารณาอุทธรณ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ตามแนวทางและระยะเวลาที่กําหนด
2) เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนเฉพาะตัวชี้วัด
ตามภารกิจหลักของกรม/สํานักงานปลัดกระทรวง กับสวนราชการระดับกรมในสังกัด
3) พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนเฉพาะ
ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/สํานักงานปลัดกระทรวง กับสวนราชการระดับกรมในสังกัด
4) ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/สํานักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดที่มี
เปาหมายรวมกันระดับ Outcome JKPIs และ Output JKPIs ของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง
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กลไก/คณะกรรมการที่เกี่ยวของในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติร าชการและติดตามประเมินผลของสว น
ราชการระดับกรมในสังกัด
1. กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย และตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๘๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ แกไข
เพิ่มเติม คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฝายบริหารรองประธาน
๓. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจรองประธาน
๔. ผูตรวจราชการ มท.ที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการ
๕. นายพินัย อนันตพงศ
กรรมการ
๖. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป.
กรรมการ
๗. ผูอํานวยสํานักพัฒนาและสงเสริม
กรรมการ
การบริหารราชการจังหวัด สป.
๘. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
กรรมการ
๙. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท.
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นักวิเคราะหนโยบายและแผน กพร.สป.
กรรมการและ
ที่ไดรับมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
2. กระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 106/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งองคประกอบของคณะทํางานฯ ประกอบดวย
1. ที่ปรึกษาดานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
หัวหนาคณะทํางาน
2. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท.
คณะทํางาน
3. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สดร.สป.มท.
คณะทํางาน
4. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร สนผ.สป.มท. คณะทํางาน
5. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
คณะทํางาน
ราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
6. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ปค.
คณะทํางาน
7. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร พช.
คณะทํางาน
8. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร ทด.
คณะทํางาน
9. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ยผ.
คณะทํางาน
10. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร สถ.
คณะทํางาน
11. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ปภ.
คณะทํางาน
12. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
คณะทํางาน
13. ผูแทนสํานักนโยบายและแผน สป.มท. ที่ไดรับมอบหมาย
คณะทํางาน
14. ผูแทนสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด คณะทํางาน
สป.มท. ที่ไดรับมอบหมาย
15. ผูแทนสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
คณะทํางาน
สป.มท. ที่ไดรับมอบหมาย
16. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ คณะทํางาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท.
และเลขานุการ
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2.3 กระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสัง่ ที่ 1048/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานตรวจ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการระดั บ กรมในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งองคประกอบของคณะทํางานฯ ประกอบดวย
1. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท.
หัวหนาคณะทํางาน
2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตรสนผ.สป.มท. คณะทํางาน
3. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สดร.สป.มท.
คณะทํางาน
4. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
คณะทํางาน
ราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
5. ผูอํานวยการสวนตรวจราชการ สตร.สป.มท.
คณะทํางาน
6. ผูแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
คณะทํางาน
ทีไ่ ดรับมอบหมาย สป.มท.
7. ผูแทนกรมการปกครองที่ไดรับมอบหมาย
คณะทํางาน
8. ผูแทนกรมที่ดินที่ไดรับมอบหมาย
คณะทํางาน
9. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ไดรับมอบหมาย
คณะทํางาน
10. ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะทํางาน
ที่ไดรับมอบหมาย
11. ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางาน
12. ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชนที่ไดรับมอบหมาย
คณะทํางาน
13. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
คณะทํางาน
14. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท.
15. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท.
และเลขานุการ
16. พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะทํางาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท.
และผูชวยเลขานุการ
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2.6 ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางกระทรวงกับ
สวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางกระทรวงกับสวนราชการระดับกรมใน
สั ง กั ด กระทรวง คณะกรรมการเจรจาขอ ตกลงและประเมิ น ผลส ว นราชการระดั บ กรมของกระทรวง จะ
ดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมเฉพาะตัวชี้วัด ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเทาตัวชี้วัด Joint KPI ใน
ระดับ Outcome และระดับ Output สําหรับตัวชี้วัดอื่นใหเปนไปตามรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.6.1 การเตรียมการเจรจาคํารับรองฯ ระหวางกระทรวง และสวนราชการระดับกรม
ส ว นราชการระดั บ กรม
เ ส น อ ตั ว ชี้ วั ด ต า ม แ น ว
ทางการขับเคลื่อนประเทศ/
ยุ ท ธศาสตร ก ระทรวง/
ภารกิจหลักของกรม

ฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการ
เจรจาระดับกรมฯ รวบรวม
จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ส รุ ป
เกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด น้ํ า หนั ก
ค า เป า หมาย และเกณฑ
การใหคะแนน

เสนอต อ คณะกรรมการ
เจรจาส ว นราชการระดั บ
กรมเพื่ อ พิ จ ารณาความ
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ตั ว ชี้ วั ด
น้ํ า ห นั ก ค า เ ป า ห ม า ย
และเกณฑการใหคะแนน

• สวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง เสนอตัวชี้วัดตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ยุทธศาสตร
กระทรวง/ภารกิจหลักของกรม ในมิติภายนอกตอกระทรวง โดยจัดสงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมของกระทรวง
• ฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงประเมินผลสวนราชการระดับกรมรวบรวม และจัดทําเอกสาร
สรุปรางความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ที่สวนราชการระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงเสนอ สําหรับการเจรจาระหวางกระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง
• ฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมของกระทรวงจัดประชุม
เสนอรางตัวชี้วัดของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงตอคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
สวนราชการระดับกรมฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง โดยมีผูแทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. เขารวมประชุม
• ฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมของกระทรวง จัดทํา
เอกสารสรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ที่ไดปรับแกไข
ตามมติของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมของกระทรวง เพื่อใชในการ
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เพื่อนําไปจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสวนราชการระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงตอไป
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2.6.2 การเจรจา และจัดทําคํารับ รองฯ ระหวางกระทรวงและสว นราชการระดั บ กรมในสังกัด
กระทรวง
\

ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงฯ จัดประชุมการ
เจรจาข อ ตกลงและประเมิ น ผล
ระหวาง คณะกรรมการเจรจาฯ
กับหัวหนาสวนราชการระดับกรม

จั ด ทํ า เอกสารคํ า รั บ รองการ
ปฏิ บั ติ ร าชกา รแล ะเ อก สา ร
ประกอบคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการให หั ว หน า ส ว นราชการ
ระดับกรม ลงนาม

ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
เจรจาข อ ตกลงฯ สรุ ป ผลการ
เจรจาฯ ใหหัวหนาสวนราชการ
ระดั บ กรม ตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกตอง และจัดทํา
คํารับรองฯ ตอไป

• ฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมของกระทรวงจัดประชุม
เจรจาขอตกลงและประเมินผล ระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลฯ ระดับกรม กับหัวหนา
สวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง โดยมีผูแทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. เขารวมดวย
• ฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมิน ผลส วนราชการระดับกรมสรุ ปผลการเจรจา
ขอตกลงและประเมินระหวางกระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง โดยมีแนวทางหรือวิธีการ
ใหสวนราชการระดับกรมฯ ไดตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง
• ฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมของกระทรวง จัดใหมี
การจัดทําและลงนามในคํารับรองฯ และเอกสารประกอบคํารับรองฯ ระหวางกระทรวงและสวนราชการระดับ
กรมในสังกัดกระทรวงตามรูปแบบหรือกลไกในการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด พรอมจัดสงสําเนาใหสํานักงาน ก.พ.ร. 1 ชุด ทั้งนี้ เอกสารประกอบคํารับรองฯ ที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนดต องมีร ายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ด ว ย ซึ่ง เอกสารดั งกล าวต องผ านการตรวจสอบความถู กต อ งและได รั บ
การแกไขจากฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมของกระทรวง
และสวนราชการระดับกรมกอนการลงนามในคํารับรองฯ
• การลงนามในคํารับรองฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอผลงาน และถือเปนเอกสารที่แสดง
ถึงการทําความตกลงถึง ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ตั ว ชี้ วั ด และน้ํ าหนั ก เป า หมาย และเกณฑก ารให คะแนน
ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงในการรับผิดชอบตอสําเร็จ
ทั้งนี้ การจัดประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ของสวนราชการระดับกรมควรตองรีบดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากไดมีการเจรจาฯ ในระดับกระทรวงแลว
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2.6.3 การลงนามในคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสวนราชการ

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการถือเปนคํารับรองของสวนราชการฝายเดียว ไมใช
สัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป โดยประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ํ าหนั ก เป าหมาย/เกณฑ การใหคะแนน ซึ่ งการลงนามมี 2 ระดับ คือ ระดั บกระทรวง และระดั บกรม
โดยมีรูปแบบการลงนาม ดังนี้
ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
หัวหนาสวนราชการ
ลงนามกับ
ผูบงั คับบัญชา

เอกสารคํารับรองฯ

ระดับกระทรวง

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ปลัดกระทรวง

ลงนามกับ

นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวง

หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี

ลงนามกับ

นายกรัฐมนตรี

หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ลงนามกับ

ระดับกรม

หัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัด ลงนามกับ
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
กระทรวง
หัวหนาสวนราชการระดับกรม ลงนามกับ

ปลัดกระทรวง (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง)

ลงนามกับ

- ตั วชี้วั ดผลการปฏิบั ติ ราชการ น้ํ าหนั ก เป าหมาย
และเกณฑการให คะแนน รวมทั้งตัวชี้วัดภาคบังคั บ
ตามกรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร กําหนดไว

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนนรวมทั้งตัวชี้วัดภาคบังคับ
ตามกรอบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร กําหนดไว
รัฐมนตรีวาการกระทรวง - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนนรวมทั้งตัวชี้วัดภาคบังคับ
ตามกรอบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร กําหนดไว
รองนายกรัฐมนตรีหรือ - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ และเกณฑ การให คะแนน รวมทั้ งตั วชี้ วั ดภาค
กํากับดูแล
บังคับตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่สํานักงาน ก.พ.ร กําหนดไว
ปลัดกระทรวง
- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
และเกณฑ การให คะแนน รวมทั้ งตั วชี้ วั ดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่สํานักงาน ก.พ.ร กําหนดไว
รัฐมนตรีที่กํากับดูแล
- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
และเกณฑ การให คะแนน รวมทั้ งตั วชี้ วั ดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่สํานักงาน ก.พ.ร กําหนดไว

ในเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย
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1) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ : การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนการลงนาม
ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ : ซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ
3) รายละเอียดตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก : ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และเงื่อนไขเฉพาะของตัวชี้วัด

หากสวนราชการไมไดมีการลงนามตามกําหนดเวลาและมิไดมีการโตแยงกลับไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
จะถือวาสวนราชการเห็นชอบกับคํารับรองการปฏิบัติราชการนั้น และสงผลใหคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวมีผลบังคับใชตอไป
2.6.4 การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการ รอบ 6 รอบ9 และรอบ 12 เดือน
ส ว นราชการระดั บ กรมฯ
รายงานผลการประเมินใน
ระบบ e-SAR
รอบ 3 เดือน (ถามี)

สวนราชการระดับ กรมฯ จัดทํารายงานประเมิ น
ตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือ น รายงานผลการ
ประเมินผลในระบบ e-SAR รอบ 12 เดือน

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ จั ดทํา และ
ดําเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลฯ
ณ ที่ตั้ งส ว นราชการ(เฉพาะตั วชี้ วั ดภารกิ จ
หลักของกรม และJoint KPI ระดับ Output

ส ว นราชการระดั บ กรมฯ
ดําเนินการติ ดตามแผนการ
ติดตามความกาวหนา
(ถามี)

ส ว นราชการระดั บ กรมฯ
รายงานผลการประเมินใน
ระบบ e-SAR
รอบ 6 เดือน (ถามี)

ส ว นราชการระดั บ กรมฯ รายงานผลการ
ประเมินในระบบ e-SAR รอบ 9 เดือน

ส ว นราชการระดั บ กรมฯ
ดํ า เนิ น การตามแผนการ
ติดตามความกาวหนาฯ
(ถามี)

ส ว นราชการระดั บ กรมฯ สรุ ป ผลการติ ด ตาม
ค ว า ม ก า ว ห น า ฯ ร อ บ 6 เ ดื อ น เ ส น อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของรับทราบ (ถามี)

ฝา ยเลขาฯ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ สรุปผล
คะแนนที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจา
ข อ ตกลงฯ และจั ด ส ง ให ส ว นราชการระดั บ กรม
และสํานักงาน ก.พ.ร.

 กระทรวง (โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ) เปนผูรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-SAR) ภายในระยะเวลาที่ กํ าหนดไว ใ นปฏิ ทิน หาก
กระทรวงรายงานผลการปฏิ บัติ ราชการฯ ทางอิเล็กทรอนิกส รอบ 12 เดือน ลาชาจะถูกหักคะแนน
0.0500 คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด ทั้งนี้ การรายงานผลตัวชี้วัดในมิติภายในของกระทรวง ขึ้นอยู
กับคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในระดับกระทรวง
 กระทรวง (โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ) เปนผูจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทิน หากจัดสงรายงานฯ ลาชาจะถูกหักคะแนน
0.0500 ตอวัน นับเฉพาะวันทําการเทานั้น
 สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ของกระทรวง
ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ทางอิเล็กทรอนิกส
 สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และผู ป ระเมิ น อิ ส ระจะดํ า เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการฯ รอบ
12 เดือน ณ สถานที่ตั้งของสวนราชการ
• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับกรมของกระทรวง ดําเนินการจัดทําแผน/
กําหนดการตรวจติด ตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติร าชการ ณ ที่ตั้งสว น
ราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงและแจงสวนราชการระดับกรมในสังกัดทราบดวย โดยคณะทํางาน
ตรวจประเมิน ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดั บกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยใชในการติดตามเปนลักษณะไขวกรมกันตรวจในกลุม
ภารกิจเดียวกัน ไดแก
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- กลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดแก กรมการพัฒนาชุมชน และกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น
- กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ไดแก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิ
การและผังเมือง
- กลุมภารกิจดานความมั่นคง ไดแก กรมที่ดินตรวจกรมการปกครอง /กรมปกครองตรวจสํานักงาน
ปลัดกระทรวง/ สํานักงานปลัดกระทรวงตรวจกรมที่ดิน
• ฝายเลขานุการคณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ ตองสรุปผลคะแนน (เบื้องตน) จากการติดตามประเมินผลฯ
สวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ใหคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการระดับ
กรมของกระทรวงพิจารณากลั่นกรอง
2.7 หลักเกณฑการขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดตัวชีว้ ดั น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรมในสังกัด
2.7.1 เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ พิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
2) การไดรับผลกระทบจากภายนอก
3) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินไดกําหนดเงื่อนไขใหสวนราชการ ขอทบทวนรายละเอียด
ตัวชี้วัดได เชน กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ และไมสามารถ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนตน
2.7.2 ระยะเวลาในการสงคําขอเปลี่ย นแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนด
ระยะเวลา 2 รอบ ดังนี้
• รอบแรก ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด
• รอบสุดทาย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุดการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด
ทั้งนี้ สวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจําเปน
จํานวน 1 ชุด โดยตองระบุในหนังสือนําสงใหชัดเจน
2.7.3 การสงคําขอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
• กระทรวงโดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ เปนผูสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ไดแก ตัวชี้วัด
ภารกิจหลักของกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. สําหรับตัวชี้วัด
ที่มีห นว ยงานเจาภาพรับ ผิดชอบสํานักงานปลัด กระทรวงจะเปน ผูร วบรวมคําขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ด
ตั ว ชี้ วั ด ฯ ของส ว นราชการระดั บ กรมในสั งกัด ส งไปยั งสํ านั กงาน ก.พ.ร. เพื่อ พิจ ารณาคําขอเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ
• สํ าหรับสวนราชการระดั บกรมในสั งกัดกระทรวงจัดทําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้ วัดฯ และส งให
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินของสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ฝายเลขาฯ รวบรวม คําขอและ
จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาฯ ของสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคํารับรองฯ
ของสวนราชการระดั บกรม และตองดํ าเนิ นการพิ จารณาภายใน 60 วั นหลั งจากสิ้นสุ ดรอบระยะเวลารั บคําขอ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด และสรุปผลการพิจารณาใหสวนราชการระดับกรมและสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบตอไป
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• สํ า หรั บ มิ ติ ภ ายในด า นประสิ ท ธิ ภ าพที่ มี เ จ า ภาพรั บ ผิ ด ชอบจะต อ งดํ า เนิ น การพิ จ ารณาคํ า ขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และแจงผลไปยังสวนราชการภายใน 60 วัน หลังจากสิ้น สุด การรับ คําขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ รอบสุดทายตามปฏิทิน การจัด ทํา คํา รับ รองฯ และนําสงผลการพิจารณา
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบตอไป
หมายเหตุ
1. สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมรับพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด
2. กระทรวงจะตองดําเนินการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ระดับกรม ภายใน
60 วัน นับจากสิ้นสุดคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ รอบสุดทายตามปฏิทินการจัดทําคํารับรองฯ
และนําสงผลการพิจารณาใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบตอไป
3. กรณี Joint KPIs ระดับ Outcome กรมจะตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ เปนผูพิจารณา

บทที่ 3

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สวนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซึ่งมีน้ําหนักรอยละ 75 โดย
แบงเปน 2 ดาน ไดแก
1) การประเมินประสิทธิผล
น้ําหนักรอยละ 65
2) การประเมินคุณภาพ
น้ําหนักรอยละ 10
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล
กรณีกระทรวง : ตัว ชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผน
ยุทธศาสตร กระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดรวมระหวาง
กระทรวงและจังหวัด (Function–Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
น้ําหนักรอยละ 65
คําอธิบ าย : - เพื่อใหกระทรวงมีการดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และ/หรือยุทธศาสตร
กระทรวง โดยมีการบูรณาการภายในกระทรวงและระหวางกรม ซึ่งหนวยงานภายในกระทรวงใหความรวมมือ
ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
- เพื่ อเป น การบู ร ณาการการทํ างานร ว มกัน ระหว า งกระทรวงในการผลั กดั น ยุ ทธศาสตร ของ
ประเทศใหบรรลุเปาหมายและมีการถายทอดเปาหมายการปฏิบัติไปสูสวนราชการในสังกัด
- เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและการถายทอดคาเปาหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสูระดับ
จังหวัดและกลุมจังหวัด
ประกอบดวยตัวชี้วัดดังตอไปนี้

 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง
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 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)

 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
หมายเหตุ สวนราชการใดที่ไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint
KPIs) หรือตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบาย
สํ าคั ญของรั ฐบาลให นํ าน้ํ าหนั กไปรวมไว ที่ ตั วชี้ วั ดภารกิ จหลั กของกระทรวงตามแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง
มิ ติ ภ ายนอกตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 ตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นประเทศ /แผน
ยุทธศาสตร กระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดรวมระหวาง
กระทรวงและจังหวัด (Function–Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และภารกิจหลักของกระทรวง
จะมีการคํานวณคะแนนและแนวทางการประเมินฯ ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
น้ําหนัก
กรอบการประเมินผล 2559
การปฏิบตั ิราชการ
(%)
มิติภายนอก
75
การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
(65)
/แผนยุทธศาสตรกระทรวง และตัวชี้วดั ระหวางกระทรวงที่มี
เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและ
จังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
1.1 .....................................................
1.2 ......................................................
1.3 ......... ............................................
1.x ......... ..............................................
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
(10)
การประเมินคุณภาพ
(10)
มิติภายใน
25
การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจายเงินงบประมาณ
(5)
4. การประหยัดพลังงาน
(2.5)
5. การประหยัดน้ํา
(2.5)
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
(5)
7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ
(5)
การพัฒนาองคการ
(10)
8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
(5)
รวม 100

ซึ่งมีการอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
รายละเอียดตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศ/
แผนยุทธศาสตรกระทรวง
คําอธิบ าย : - เพื่อใหกระทรวงมีการดําเนินการตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลอยางเปนระบบ โดย
สารสนเทศที่ไดจากตัวชี้วัดสามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการอางอิงผลงานของสวนราชการเทียบกับ
นโยบายของรัฐบาลไดชัดเจนและเปนรูปธรรม
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- เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในกระทรวง
ใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายภารกิจหลักของกระทรวงตาม
แนวทางขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร
- พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส ว นราชการที่ส อดคล อ งกับ ภารกิจ หลั ก ของกระทรวงตามแนวทางขับ เคลื่ อ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตรกระทรวง หรือแผนงบประมาณรายจายประจําปที่กําหนดไว
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุภารกิจหลักตาม
ยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตรและเปาหมายที่กําหนดไว

รายละเอียดตัวชี้วดั : ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงทีม่ ีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
คําอธิบาย : ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
พิจารณาจากเรื่องสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผน
บูรณาการของ คสช. ประจําป พ.ศ. 2559
รายละเอียดตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
คําอธิบาย : ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พิจารณาจากการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและถายทอดคาเปาหมาย
ของรัฐบาลจากระดับประเทศสูระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด
ตารางและสูตรคํานวณ :
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
...
ตัวชี้วัดที่ 1.i

น้ําหนัก
W
W1.1
W1.2
…
W1.i

 W1.1-1.i=65

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
1
2 3
4
5
1
2 3
4
5
1
2 3
4
5
1
2 3
4
5
1
2 3
4
5

คะแนนที่ได
(SM)

คะแนนถวงน้ําหนัก
(W*SM)

SM1.1

(W1.1*SM1.1)

SM1.2

(W1.2*SM1.2)

…

…

SM1.i

(W1.i*SM1.i)

(W1.1-1i*SM1.1-1.i)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ
(W1.1-1i*SM1.1-1.i)
 W1.1-1.i

หรือ

(W1.1*SM1.1)+ (W1.2*SM1.2)+….+ (W1.i*SM1.i)
W1.1+ W1.2+… W1.i
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โดยที่ : W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด
เทากับ 65
SW หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด
1.1-1i หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้จํานวนตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1.1 – 1.i)
ขึ้นอยูกับกระทรวงจะเปนผูกําหนด ตัวชี้วัดการประเมินดานประสิทธิผล ควรมีจํานวน
ไมนอยกวา 5 ตัวชี้วัด

กรณีสํานักงานปลัดกระทรวง : ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ
โดยรวมของกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวง
และจั งหวั ด (Function–Area KPIs) ตามนโยบายสํ าคั ญของรั ฐบาลและตั วชี้ วั ดภารกิ จหลั กของสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวง
น้ําหนักรอยละ 65
ประกอบดวยตัวชี้วัดดังตอไปนี้
 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง
 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
หมายเหตุ กรมใดที่ไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ใหนําน้ําหนัก
ไปรวมไวที่ตัวชี้วัดภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง
 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการ
มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล (65)

การประเมินคุณภาพ

กรอบการประเมินผล 2559
1.
ตัวชี้ วัด ภารกิ จหลัก ของกระทรวงตามแนวทางการขับ เคลื่อ น
ประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง และตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มี
เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและ
จังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และ
ตัวชี้วัดภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง
1.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการบู ร ณาการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ
ราชการโดยรวมของกระทรวง
1.2 .......................................................................................................
1.3 .......................................................................................................
1.4 .......................................................................................................
1.5 .......................................................................................................
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ

น้ําหนัก
(%)
75
(65)

(10)
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการ

(10)
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ (15)

การพัฒนาองคการ
(10)

น้ําหนัก
(%)

กรอบการประเมินผล 2559
หมายเหตุ หากไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1
3. การเบิกจายเงินงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน้ํา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ
8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน

รวม

25
(5)
(2.5)
(2.5)
(5)
(5)
(5)
100

มิติ ภ ายนอกตั ว ชี้ วัด ที่ 1 ระดับ ความสําเร็จ ในการบูร ณาการเพื่อขับ เคลื่อนการปฏิบั ติร าชการโดยรวมของ
กระทรวง น้ําหนักไมนอยกวารอยละ 20
- สํานักงานปลัดกระทรวง เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ
โดยรวมของกระทรวง เพื่อใหการ บูรณาการภายในสวนราชการโดยหนวยงานภายในสังกัดใหความรวมมือใน
การปฏิบัติราชการ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางในการขับเคลื่อนระ
เทศของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
- โดยรั บ ค า คะแนนเฉลี่ ย ของตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงตามยุ ท ธศาสตร ข องประเทศ/แผน
ยุทธศาสตรกระทรวงรวมกัน
ตารางและสูตรการคํานวณ
ตัวชี้วัดภารกิจหลักกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
....
ตัวชี้วัดที่ n

คะแนนที่ได (SM)
SM1
SM2

…
(SM1-n)
n
SMn

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ
(SM1-n)
n

หรือ

(SM1)+ (SM2)+….+ (SMn)

n

โดยที่ : N หมายถึง จํานวนตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/
แผนยุทธศาสตรกระทรวงรวมกัน
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SM หมายถึง สรุปผลคะแนนของตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร
ของประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวงรวมกัน
กรณีกรม : ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร
กระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและ
จังหวัด (Function–Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
น้ําหนักรอยละ 65
ประกอบดวยตัวชี้วัดดังตอไปนี้
 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง
 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
 ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
หมายเหตุ กรมใดที่ไมมีตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
ใหนําน้ําหนักไปรวมไวที่ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ
มิติภายนอก

การประเมินประสิทธิผล (65)

การประเมินคุณภาพ
(10)

มิติภายใน

การประเมินประสิทธิภาพ (15)

การพัฒนาองคการ
(10)

น้ําหนัก
(%)
75
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1. ตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นประเทศ/แผน
ยุท ธศาสตรก ระทรวง และตัวชี้วัด ระหวา งกระทรวงที่มี เปา หมายรวมกัน (Joint
KPIs) และตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตาม
นโยบายสําคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
1.1 ............................................................................................
1.2 ............................................................................................
1.3 ...........................................................................................
1.4 ..........................................................................................
1.5 ............................................................................................
2. ความพึงพอใจของผูรบั บริการ
หมายเหตุ หากไมมีตัวชี้วัดนี้ใหนําน้ําหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1
3. การเบิกจายเงินงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน้ํา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ
8. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน

(65)

(10)

25

(5)
(2.5)
(2.5)
(5)
(5)
(5)

รวม

100

มิติภายนอกตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร
กระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)และตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด
(Function–Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม น้ําหนักรอยละ 65
ตารางและสูตรคํานวณ :
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
W

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
1
2 3
4
5

คะแนนที่ได
(SM)

คะแนนถวงน้ําหนัก
(W*SM)
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ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
...
ตัวชี้วัดที่ 1.5

W1.1
W1.2
…
W1.i

 W1.1-1.5=65

1
1

2
2
2
2

1

1

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

SM1.1

(W1.1*SM1.1)

SM1.2

(W1.2*SM1.2)

…

…

SM1.5

(W1.1*SM1.5)

(W1.1-15*SM1.1-1.5)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ
(W1.1-1.5*SM1.1-1.5)

 W1.1-1.5

หรือ

(W1.1*SM1.1)+ (W1.2*SM1.2)+….+ (W1.5*SM1.5)
W1.1+ W1.2+… W1.5

โดยที่ : W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด
เทากับ 65
SW หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด
1.1-1.5 หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้จํานวนตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1.1 – 1.5)ขึ้นอยูกับกระทรวง
จะเปนผูกําหนด ตัวชี้วัดการประเมินดานประสิทธิผลควรมีจํานวนไมนอยกวา 5 ตัวชี้วัด
มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 : ความพึงพอใจของผูรับบริการ
น้ําหนัก : รอยละ 10
คําอธิบาย : เปนการวัดกระบวนงานที่ดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการยกระดับคุณภาพการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ
- พิ จ ารณาจากผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารของส ว นราชการ โดยหน ว ยงานที่
สํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมายใหเปนผูดําเนินการสํารวจ
- ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
1) ความพึงพอใจดานกระบวนงาน ขั้นตอนการใหบริการ
2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
รอยละ 65
รอยละ 70
รอยละ 75
รอยละ 80
รอยละ 85

26

คูมือการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจําป พ.ศ. 2559

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเบิกจายเงินงบประมาณ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําอธิบาย :
3.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนักรอยละ 2.5

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ
โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ
เทียบกั บวงเงิ นงบประมาณรายจ ายลงทุ นที่สว นราชการได รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป
(รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
แลวมาเปนฐานในการคํานวณ
 รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสินที่ไมมี
ตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืนให
รัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัส
ลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให
สูตรการคํานวณ :

เงินงบประมาณรายจายลงทุนทีส่ วนราชการ เบิกจาย X 100
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ 1
75

ระดับ 2
78

ระดับ 3
81

ระดับ 4
84

ระดับ 5
87
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เงื่อนไข :
1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ 87 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่
ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ กรณีสวนราชการไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใชวงเงิน
งบประมาณที่สํานักงานประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เปนฐานในการคํานวณ
3. ส ว นราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิ กจ า ยเงิ น งบประมาณรายจ า ยลงทุ น ผ า นทางเว็ บ ไซต ข อง
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.thหัวขอ ขอมูลสถิติ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ดั

หนวยวัด

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
66.27
67.77
65.82
65.75

3.2 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม น้ําหนักรอยละ 2.5

 การพิ จ ารณาผลสํ า เร็ จ ของการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณรายจ า ยภาพรวม จะใช อั ต ราการเบิ กจ า ยเงิ น
งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถในการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ
เทียบกั บวงเงิ นงบประมาณรายจ ายลงทุ นที่สว นราชการได รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป
(รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
แลวมาเปนฐานในการคํานวณ
สูตรการคํานวณ :

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการ เบิกจาย X 100
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ 1
88

ระดับ 2
90

ระดับ 3
92

ระดับ 4
94

ระดับ 5
96

เงื่อนไข :
1. กําหนดระดับคะแนน 5 เทากับ รอยละ 96 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ กรณีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใชวงเงิน
งบประมาณที่สํานักงานประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เปนฐานในการคํานวณ
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3. ส ว นราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณรายจ า ยลงทุ น ผ า นทางเว็ บ ไซต ข อง
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.thหัวขอ ขอมูลสถิติ
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ดั

หนวยวัด

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจายภาพรวม

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
90.27
90.48
88.96
92.35

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :
ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการ
เบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

ตัวชี้วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงาน
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําอธิบาย :
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การที่หนวยงานสามารถ
จัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลการใชไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10
เหตุผล :
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แตประเทศไทย
มิไดมแี หลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพากลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่
ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2555 ไดมีมติใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพื่อเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน
ภาคประชาชน ในการชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
สูตรการคํานวณ :
 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ดานไฟฟา
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
 สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน :
1. ดานไฟฟา
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา
(Energy Utilization Index, EUI)

= (90% ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง
ปริมาณการใชไฟฟาจริง

2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
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ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชน้ํามัน
(Energy Utilization Index, EUI)

= (90% ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชน้ํามันจริง
ปริมาณการใชน้ํามันจริง

เกณฑการใหคะแนน :
1. ดานไฟฟา มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

1

มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาของปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
2.1 มีก ารรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน และคาดัชนีการใชไฟฟา
ประจําปงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑและวิ ธีการที่ สนพ. กํ าหนดไดแลวเสร็จ และครบถวน 12 เดือน
นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริง (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) ประจําปงบประมาณ 2559 ครบถวน 12
เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดย
อยูในชวง -0.200 ถึง -0.333
มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดย
อยูในชวง -0.091 ถึง -0.199
มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0 สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน

0.5000

2

3
4
5

0.2500
0.2500
0.0001 0.5000
0.0001 0.5000
0.0001 0.5000

หมายเหตุ :
1. สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผล
ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5
2. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน
3. กรณีที่ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีคา
นอยกวา -0.333 สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน
4. การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน
ข. พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด)
2. ดานน้ํามันเชือ้ เพลิง มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

1

มี การติ ดตามและรายงานผลการดํ าเนิ นการตามมาตรการประหยั ดพลั งงานด านน้ํ ามั นเชื้ อ เพลิ ง ของ
ปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน
2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและคาดัชนี
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จ และ
ครบถวน 12 เดือน นับตัง้ แตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
2.2 มีการรายงานขอ มูลปริมาณการใชน้ํา มันเชื้อเพลิงที่ใชจริง (ลิตร) ประจําปงบประมาณ 2559
ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
มีผลการคํานวณ EUI ดา นการใชน้ํา มันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํา นวณที่
สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.200 ถึง -0.333
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ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

4

มีผลการคํานวณ EUI ดา นการใชน้ํา มันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํา นวณที่
สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.091 ถึง -0.199

0.0001 0.5000

5

มีผลการคํานวณ EUI ดา นการใชน้ํา มันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํา นวณที่
สนพ. กําหนด อยูในชวง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคํานวณคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา
0 สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน

0.0001 0.5000

หมายเหตุ :
1. สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5
2. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อ
ประเมินคะแนน
3. กรณีที่ EUI ดานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ.
กําหนด
- มีคานอยกวา -0.333 สวนราชการจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน
4. การประมวลคะแนนกรณีสวนราชการมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน
ข. พิจารณาใหคะแนนของสวนราชการ โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด)
ตัวชี้วัดที่ 5 : การประหยัดน้ํา
น้ําหนัก : รอยละ 2.5
คําอธิบาย :
 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการ
ประหยัดน้ําในหนวยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้ําในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติเสนอ ในการขอความรวมมือทุกภาคสวนรวมกันประหยัดน้ํา โดยใหหนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยาง
นอยรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชน้ําของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานผลการประหยัดน้ํา
สงใหกรม ทรัพยากรน้ําทุกเดือน เปนการชวยบรรเทาปญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ํา สรางความเสมอภาค
ระหวางภาค สวนตางๆ ในการลดปริมาณการใชน้ํา และปลูกฝงคานิยมรวมกันในการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
 ปริมาณน้ําที่ใชหมายถึง ปริมาณน้ําที่ใชผานมาตรวัดน้ํา การประปานครหลวง การประปา
สวนภูมิภาค และปริมาณน้ําที่ใชจากระบบอื่นๆ ที่มีมาตรวัดน้ํา
 ขอมูลพื้นฐาน หมายถึง ขอมูลการใชน้ําป 2557 รายเดือน ตั้งแตตุลาคม 2556 ถึง
กันยายน 2557 โดยใหหนวยงานผูรายงานตัวชี้วัดเปนผูรับรองขอมูล
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1 มีการแตงตัง้ คณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา
2 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติและ
ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
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3

มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําเปนรายเดือนใหกับกรมทรัพยากร
น้ําภายในระยะเวลาที่กําหนด
สามารถลดปริมาณการใชน้ําลงเทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 5
สามารถลดปริมาณการใชน้ําลงเทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 10

4
5
เงื่อนไข :
หน ว ยงานภาครั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การกรอกข อ มูล เข า ระบบ e-Report ของกรมทรั พ ยากรน้ํ า ได ที่
http://division.dwr.go.th/waterindicators/ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินผลการประหยัดน้ําของ
หนวยงานภาครัฐ โดยหนวยงานสามารถกรอกขอมูลการใชน้ําภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หลังจากนั้น
จะปดระบบเพื่อทาการประมวลผลการใชน้ํา
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย
1. คาสั่งแตงตัง้ คณะทํางานประหยัดน้ําของหนวยงานนั้น ๆ
2. แผนการประหยัดน้ําที่ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
3. ขอมูลการประหยัดน้ําของหนวยงานภาครัฐโดยใชขอมูลในป 2557 และ 2559
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของโดยรายงานผานเว็บไซตของกรมทัพยากรน้ํา โดยใชขอมูล ดังนี้
1. จํานวนหนวยการใชน้ําจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจงหนี้/กิจการประปาทุกประเภท
2. ขอมูลจํานวนบุคลากรภายในหนวยงาน
3. ขอมูลบุคลากรภายนอกที่มาใชบริการ
แนวทางการประเมินผล : รวบรวมขอมูลโดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของกรอกเขาระบบเว็บไซตที่กรมทรัพยากรน้ํา
จัดทําขึ้นและดําเนินการเปรียบเทียบการใชน้ําในปงบประมาณ
ประเภทอาคาร
ขอมูลที่ใชวเิ คราะห
หนวยงานที่กรอก
1 . อ า ค า ร ที่ มี 1. จํานวนน้ําที่ใชตามมิเตอรของ หนวยงานเจาของอาคาร
หน ว ยงานเดี ย วและมี กิจการประปาทุกประเภท
มิเตอรน้ํา
2.ข อ มู ล จํ า นวนบุ ค ลากรประจํ า
หนวยงาน
2. อาคารที่ มี ห ลาย 1. จํานวนน้ําที่ใชตามมิเตอรของ หนวยงานเจาของอาคาร
หน ว ยงานในตึ ก เดี ย ว กิจการประปาทุกประเภท
และมีหลายหนวยงาน 2.ข อ มู ล จํ า นวนบุ ค ลากรประจํ า
หนวยงาน
3 . อ า ค า ร ที่ เ ป น 1. จํานวนน้ําที่ใชตามมิเตอรของ หนวยงานเจาของอาคาร
โรงพยาบาล
กิจการประปาทุก ประเภท
2. ขอมูลจํานวนบุคลากรประจํา
หนวยงาน
3. ขอ มู ลจํ านวนผู ป วยในของ
โรงพยาบาล
4. ขอมูลจํานวนผูปวยภายนอก

การวิเคราะหขอ มูล
ตามมิ เ ตอร น้ํ า หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หรื อ ใบแจ ง หนี้ หรื อ ของกิ จ การ
ประปาทุกประเภท
ตามมิ เ ตอร น้ํ า หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หรื อ ใบแจ ง หนี้ หรื อ ของกิ จ การ
ประปาทุกประเภท แตงแบงสัดสวน
ตามจํานวนบุคลากรในอาคาร
ตามมิเตอรน้ํา หรือ ใบเสร็จรับเงิน
หรือใบแจง หนี หรือ ของกิจการ
ประปาทุก ประเภท แตแบงสัดสวน
ตาม ผูป วยใน ผูปว ยนอก และ
ญาติผูปวย
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4.อาคารที่ มี ลั ก ษณะ 1. จํานวนน้ําที่ใชตามมิเตอรของ หนวยงานเจาของอาคาร
บริการ เชน โรงเรียน กิจการประปาทุก ประเภท
2. ขอมูลจํานวนบุคลากรประจํา
หนวยงาน
2. ขอมูลจํานวนบุคลากรภายนอก
5 . อ า ค า ร ข อ ง 1. จํานวนน้ําที่ใชตามมิเตอรของ
หนวยงานหลัก
หนวยงานที่มีที่ทําการ กิจการประปาทุก ประเภท
หลายแหง
2. ขอมูลจํานวนบุคลากรประจํา
หนวยงาน
6. อาคารของ
หนวยงานที่มีที่ทําการ
หลา ยแ ห ง แ ละ เป น
หนวยบริการ
7. อาคารที่มี ลั กษณะ
เปน อาคารเชาและค า
น้ํ า ร ว ม อ ยู ใ น ค า
สวนกลาง

ตามมิ เ ตอร น้ํ า หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หรื อ ใบแจ ง หนี้ หรื อ ของกิ จ การ
ประปาทุกประเภท แตงแบงสัดสวน
ตามจํานวนบุคลากรในและบุคลากร
ภายนอก
ตามมิ เ ตอร น้ํ า หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หรื อ ใบแจ ง หนี้ หรื อ ของกิ จ การ
ประปาทุ กประเภท และรวมทุ ก
อาคารที่ ทํ า การเป น ภาพรวมของ
หนวยงานนั้นๆ
1. จํานวนน้ําที่ใชตามมิเตอรของ
หนวยงานหลัก
ตามมิ เ ตอร น้ํ า หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
กิจการประปาทุก ประเภท
หรื อ ใบแจ ง หนี้ หรื อ ของกิ จ การ
2. ขอมูลจํานวนบุคลากรประจํา
ประปาทุ กประเภท และรวมทุ ก
หนวยงาน
อาคารที่ ทํ า การเป น ภาพรวมของ
หนวยงานนั้นๆ
2. ขอมูลจํานวนบุคลากรภายนอก
ยังไมสามารถกําหนดรูปแบบการวัดได

ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําอธิบาย :
 เพื่อยกระดับการใหบริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ สวนราชการ
อยางตอเนื่อง เปนการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ ใหมีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐาน
 เว็บไซตขององคกรสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ
หนวยงาน ใหไปสูระดับการใหบริการที่ดีและเปนการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมของ
ประเทศ โดยมาตรฐานเว็บไซตสามารถดาวนโหลดไดที่ www.ega.or.th/th/profile/888/
 หนวยงานภาครัฐ หมายถึง สวนราชการระดับกรม จํานวน 148 สวนราชการ
ขั้นตอนการดําเนินการ :
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดเกณฑการตรวจประเมิน และกําหนดน้ําหนักความสําคัญ
ของเนื้อหา (Content) ในแตละระดับการพัฒนาการใหบริการของเว็บไซต ภาครัฐ
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดําเนินการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ โดย
พิจารณาจากมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐทั้ง 5 หมวดหมู ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การสราง ปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ
การใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสคุณลักษณะที่ควรมีและ การทําใหเนื้อหาเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงและใช
ประโยชนได
3. วิเคราะหและประมวลผลการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ
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4. จัดทํารายงานในภาพรวมทั้งหมด และจําแนกตามระดับการพัฒนาการใหบริการของเว็บไซตภาครัฐ
5. นําเสนอผลการสํารวจฯ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนขอมูลเพื่อวิเคราะห และ วางแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงาน
ขอบเขตการสํารวจ :
1. การสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ ตามขอกําหนดในมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ประกอบดวย
5 หมวดหมู ไดแก 1. หมวดขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร
เทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง ขาวประชาสัมพันธ เว็บลิงคกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอมูลการบริการ แบบฟอรม
ในการดาวนโหลดไดคลังความรู/เอกสารเผยแพร คําถามที่พบบอย และแผนผังเว็บไซต
2. หมวดการสรางปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ ประกอบดวย ถาม–ตอบ (Q&A) ระบบสืบคนขอมูล ชองทางการ
สื่อสารกับผูใชบริการ และแบบสํารวจออนไลน(Online Survey)
3. หมวดการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ประกอบดวย การลงทะเบียน ออนไลน
(Register Online) e-Forms/Online Forms การใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) การใหบริการเฉพาะ
บุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผูใชบริการ สามารถกําหนดรูปแบบสวนตัวในการใชบริการเว็บไซตได
4. หมวดคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) ประกอบดวย การแสดงผลการนําเสนอขอมูล
เครื่องมือสนับสนุนการใชงาน เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต (Web Analytic) และทุกหนาใน
สวนลางของเว็บไซต (Page Footer) ตองแสดงเมนูหลักในรูปแบบขอความ ขอมูลติดตอหนวยงาน เสนเชื่อมกลับไปยังหนา
หลัก คําสงวนลิขสิทธิ์ การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย
5. หมวดการทําใหเนื้อหาเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได (Web Accessibility) ประกอบดวย
เว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงได ตามขอกําหนดของ World Wide Web Consortium (W3C)
หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหแลวเสร็จ ภายใน 30 กันยายน พ.ศ.
2559
เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐานของ กระทรวง ICT รอยละ 40
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐานของ กระทรวง ICT รอยละ 45
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐานของ กระทรวง ICT รอยละ 50
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐานของ กระทรวง ICT รอยละ 55
มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซตตามเกณฑมาตรฐานของ กระทรวง ICT รอยละ 60

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:

หนวยงาน

หนวยวัด

หนวยงานภาครัฐ
144 หนวยงาน

รอยละ

ผลสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ
จําแนกตามรายหมวดหมู ในปงบประมาณ พ.ศ.2558
Web
ขอมูลพื้นฐาน
การสราง
การ ใหบริการ คุณลักษณะ
ที่ควรมี
Accessibility
ปฏิสัมพันธ กับ e-service
ผูใชบริการ
77.72
77.29
21.32
71.84
23.61
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 หมวดหมู เทากับ 54.36
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ดําเนินการสํารวจเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม และหนวยงานที่มีฐานะ เทียบเทา
กรม โดยผูตรวจประเมินทําการสํารวจเว็บไซตตามแบบสํารวจ (Checklists) ที่ครอบคลุมตามเนื้อหา ใน
มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ กรณีทีมีขอสงสัยระหวางการสํารวจฯ หรือมีเนื้อหาในเว็บไซตไมชัดเจน จะใช วิธีการ
สัมภาษณผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานเพื่อประเมินตามมาตรฐานฯ ตอไป

ตัวชี้วัดที่ 7 : การพัฒนาสมรรถนะองคการ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําอธิบาย :
 เป นการดํ าเนิ นการปรั บปรุ งระบบบริ หารจั ดการภายในองค การที่ เป นกลไกที่ ทํ าให องค การ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบดวย ๓ ดาน ไดแก การกําหนดเปาหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design)
และ การบริหารจัดการ (Management) และวัดใน ๓ ระดับ ไดแก ระดับองคการ (Organization) ระดับหนวยงาน
(Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคขององคการ ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
 การพั ฒนาสมรรถนะองค การ ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
ไดดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งสวนราชการไดดําเนินการสํารวจการพัฒนา
องคการผานระบบออนไลน (organization Development Survey) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อหา
โอกาสในการปรับปรุง และนําประเด็นที่ตองปรับปรุงมาจัดทําแผนพัฒนาองคการ และดําเนินการไปแลวจํานวน 1 ชอง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหสวนราชการนําผลการสํารวจการพัฒนาองคการที่
เปนโอกาสในการปรับปรุงแตยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 ชอง มาจัดทําแผนพัฒนาองคการและดําเนินการปรับปรุง
 คําถามดานการกําหนดเปาหมาย (Goal)
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
องคการที่จั ดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิ ศทางขององคการอยางเปนธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการ
วางแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับบริบทขององคการ
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- ระดับหนวยงาน (Department) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวางเปาหมายของ
องคการและเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธและเปาหมายหนวยงานจากการรับฟงความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง
- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวางเปาหมายของหนวยงาน
และเปาหมายระดับบุคคล การกําหนดเปาหมายที่ทาทายมากขึ้น การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสม
กับความรูความสามารถของบุคคล
 คําถามการออกแบบระบบงาน (Design)
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนดหนาที่ความ
รั บผิ ดชอบของหน วยงาน การออกแบบการทํางานให สามารถทํางานประสานกั น และการปรั บปรุ งกฎระเบี ยบ
ที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการและชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
- ระดับหนวยงาน (Department) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดภาระหนาที่ที่ชัดเจนของกลุมงาน/
ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาบริการใหมๆ การสรางนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาชวยในการ
ทํางานจากความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมงาน/ทีมงาน
- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการทํางานและการประสาน
ระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน ที่เอื้อใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได รวมทั้งการออกแบบลักษณะงานใหทํางานแทนกันได
 คําถามดานการบริหารจัดการ (Management)
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลและการรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ
รูปแบบการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน และความโปรงใสของการบริหารจัดการภายใน
- ระดับหนวยงาน (Department) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรการติดตอสื่อสารและการมีสวนรวมภายในหนวยงานและการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนในการตัดสินใจของผูบริหาร
- ระดั บบุ คคล (Individual) เป นกลุมคําถามที่มุงเน นในเรื่ องการจั ดสรรงบประมาณและทรัพยากรให บุคลากร
สามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความกาวหนาในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร
* ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  Organization Goal Department Goal 
Individual Goal  Organization Design  Organization Management Department Design
 Department Management  Individual Design  Individual Management
แนวทางการดําเนินการ :
 ส ว นราชการตรวจสอบผลการสํ า รวจการพั ฒ นาองค ก ารผ า นทางเว็ บ ไซต สํ า นั ก งานก.พ.ร.
(http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งแสดงผลการสํารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แตละชองจะ
มีสัญลักษณรูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีความหมายดังนี้
 สีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว
 สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ
 สีแดง หมายถึง ยังขาดการดําเนินการ
 สวนราชการดําเนินการไดดําเนินการพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแลว 1 ชอง ดังนั้น
ในการพิจารณาเลือกชองเพื่อนํามาปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหลักเกณฑ ดังนี้
- กรณีที่ 1 กลุมชอง 1-3 หากยังมีสีเหลืองหรือสีแดงปรากฏอยูในกลุมนี้ จะตองปรับปรุงเรียงตามลําดับกอนหลัง
โดยหากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดพัฒนาองคการในชอง 1 แลว แตชอง 2 และ 3 เปนสีเหลืองหรือสีแดง ตองเลือก
ชอง 2 ปรับปรุงกอน แตหากชอง 2 เปนสีเขียวหรือไดรับการปรับปรุงแลว ก็เลือกชอง 3 มาดําเนินการปรับปรุง
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- กรณีที่ 2 กลุมชอง 4-9 หากมีสัญลักษณสีเหลืองหรือแดงในชอง 4-9 ใหเลือกชองไดก็ไดดําเนินการพัฒนา
องคการไดตามความเหมาะสมจํานวน 1 ชอง โดยไมจําเปนตองเรียงลําดับ
- กรณีที่ 3 สวนราชการมีผลสํารวจเปนสัญลักษณสีเขียวทั้งหมด หรือกรณีที่มีเหลืองหรือแดง ชองที่ 1-9 จํานวน
1 ชอง และดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหรายงานผลการดําเนินการตามแบบฟอรมที่ 2 ผานระบบ
รายงานผล e-SAR ของสํานักงาน ก.พร. ในรอบ 12 เดือน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหนวยงานเขา Site Visit
เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนําไปเผยแพรเปนกรณีศึกษาตอไป
 ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 สํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ต องดํ าเนิ นการพั ฒนาปรั บปรุ งใน
ชอง 2 การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal : DG)
เกณฑในการดําเนินงาน : ดังนี้

เกณฑการประเมินผล: (2) การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal : DG)
ระดับ 1 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
คําอธิบาย: การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงานเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความเขาใจที่ตรงกัน โดยมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมและเปนลายลักษณอักษร
ระดับ 2 หนวยงานมีการกําหนดตัว ชี้วัด และเปาหมายระดับหนวยงานที่ส อดคลองกับเปาหมายของสวนราชการ พันธกิจ และพันธกิจ โดยนํา ความ
ตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา
คํา อธิบาย: การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานเพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและ
เปาประสงคที่ตั้งไว และการรับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละกลุม เพื่อนําขอมูลดังกลาวมา
วิเคราะหกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนาบริการใหมๆ ของหนวยงาน
ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
คําอธิบาย: การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการ เพื่อใหมีกิจกรรมการดําเนินการตางๆ ในระดับ
หนวยงานที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
ระดับ 4 หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
คําอธิบาย: การกําหนดระบบในการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่ถายทอดลง
ไปในแตละระดับ เพื่อติดตาม กํากับใหมีการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายโดยรวมของสวนราชการ
ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน
คําอธิบาย: การนําผลวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนํามาจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําอธิบาย :
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน
(Integrity Assessment) ขององคการตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ คือ องคการตอตานการทุจริต (AntiCorruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเขากับดัชนีวัดความ
โปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และสังเคราะหเปนองคประกอบหลักที่สําคัญและจําเปนในการประเมิน โดย
จํ าแนกองคป ระกอบหลั ก เป น องค ป ระกอบย อย ประเด็ น การประเมิน และแปลงไปสู คําถาม ที่ ใช ใ นการ
สอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน
 องคประกอบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment) แบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้
(1) ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence
Base) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
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(2) ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ
(3) การทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรูและประสบการณโดยตรงของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
(4) วัฒนธรรมคุณธรรม (Intrgrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
ภาครั ฐ และจากขอ มู ล เอกสาร/หลั กฐานเชิ งประจั ก ษ (Evidence Base) บนพื้ น ที่ข องข อ เท็ จ จริ ง ในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
(5) คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานภาครัฐที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงานยูหางไกล
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน
80 – 100
60 – 79.99
40 - 59.99
20 – 39.99
0 - 19.99

ระดับความสําเร็จ
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํา
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต่ํามาก
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