แนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1

กรอบการประเมินผลส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. กรอบและแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการฯ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559

หัวข้อ
นาเสนอ

2. ปฏิทินการจัดทาคารับรองและการติดตามประเมินผล ปี 2559

3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี 2559

2

1. กรอบและแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการฯ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559

3

1.1 กรอบการประเมินผลส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การเปรียบเทียบกรอบการประเมินผลส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
ประเด็นการ
ประเมินผลการ
กรอบการประเมินผล 2558
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
ประสิทธิผล
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
(65)
/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

นาหนัก
(%)
75
(65)

ประเด็นการ
นาหนัก
ประเมินผลการ
กรอบการประเมินผล 2559
(%)
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
75
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
(65)
ประสิทธิผล
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
(65)
/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

การประเมิน
คุณภาพ (10)

2. คุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement:
SLA)

(10)

หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชีว้ ัดนี้ให้นา
น้าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วด
ั ที่ 1

มิติภายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
(15)

การพัฒนา
องค์การ (10)

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

25
(5)

4. การประหยัดพลังงาน

(5)

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

(5)

7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
รวม

(5)

(5)

100

การประเมิน
คุณภาพ (10)
มิติภายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
(15)

การพัฒนา
องค์การ (10)

และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(10)

หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชีว้ ัดนี้ให้นา
น้าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วด
ั ที่ 1

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

25
(5)

4. การประหยัดพลังงาน

(2.5)

5. การประหยัดนา

(2.5)

6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
รวม

(5)

(5)
(5)
100 4

1.2 กรอบการประเมินผลระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับ
กระทรวง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเด็นการ
ประเมินผลการ
กรอบการประเมินผล 2559
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
ประสิทธิผล
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
(65)
/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

นาหนัก
(%)
75
(65)

การประเมิน
คุณภาพ (10)
มิติภายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
(15)

การพัฒนา
องค์การ (10)

(10)

หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชีว้ ัดนี้ให้นา
น้าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วด
ั ที่ 1

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

25
(5)

4. การประหยัดพลังงาน

(2.5)

5. การประหยัดนา

(2.5)

6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
รวม

1. ส่ ว น ร า ช ก า ร ก า ห น ด จุ ด เ น้ น ( Positioning) ข อ ง
ก ร ะ ท ร ว ง ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ /
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงที่ ชั ด เจน เพื่ อ น ามาก าหนดเป็ น
ตัวชีวัดที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน
2. ต้ อ งมี ก ารก าหนดตั ว ชี วั ด ที่ วั ด ผลต่ อ เนื่ อ ง ตามภารกิ จ
หลักของส่วนราชการ

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หลักการ

(5)

(5)
(5)
100

3. ก าหนดตั ว ชี วั ด ระหว่ า งกระทรวงที่ มี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น
(Joint KPIs)
3.1 วัดเฉพาะเรื่องที่ สาคัญ เน้ นเฉพาะเรื่องที่เป็นภารกิจ
ส าคั ญ ต่ อ เนื่ อ ง เรื่ อ งทางเศรษฐกิ จ เช่ น รายได้
ท่องเที่ยว เรื่ องทางสั งคม ได้ แก่ การค้ ามนุ ษย์ และ
ความมั่นคงชายแดนใต้
3.2 กาหนดเป็นตัวชีวัดในคารับรองฯ ระดับกระทรวง
เฉพาะระดับ Impact JKPIs และOutcome JKPIs
4. ก า ห น ด ตั ว ชี วั ด ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ ท ร ว ง แ ล ะ จั ง ห วั ด
(Function-Area KPIs) เพื่ อ ขั บเคลื่ อ นนโยบายส าคั ญ
และถ่ายทอดค่าเป้าหมายของรัฐบาล จากระดับประเทศ
สู่ระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
5. การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการวัดผล
ตามกระบวนงานที่ ด าเนิ น การตาม พ.ร.บ.อานวยความ
สะ ด ว ก เ พื่ อ ติ ด ต า มแล ะ ปร ะ เมิ น ผล กระ บวน งาน ที่
ส่ ว นราชการต้ อ งด าเนิ น การตาม พ.ร.บ.อ านวยความ
สะดวก ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน

5

1.2 กรอบการประเมินผลระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ระดับ
กระทรวง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเด็นการ
ประเมินผลการ
กรอบการประเมินผล 2559
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
ประสิทธิผล
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
(65)
/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

นาหนัก
(%)
75
(65)

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

การประเมิน
คุณภาพ (10)
มิติภายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
(15)

การพัฒนา
องค์การ (10)

และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(10)

25
(5)

4. การประหยัดพลังงาน

(2.5)

5. การประหยัดนา

(2.5)

6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
รวม

6. เพิ่ ม ตั วชี วั ด ที่ 5 การประหยั ด น า ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางประหยัดนา
ใ น ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ที่ ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ทุ ก ภ า ค
ส่วนร่วมกันประหยัดนา โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการ
ใช้นาอย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลทุกเดือน

7. ตัวชีวัดที่ 2- 8 เป็นตัวชีวัดระดับกรม โดยกระทรวงรับผล
คะแนนเฉลี่ยของกรม

หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชีว้ ัดนี้ให้นา
น้าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วด
ั ที่ 1

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หลักการ

8. การจัดสรรสิ่งจูงใจ
7.1 การให้รางวัล ส่วนราชการ/จังหวัดจะได้รับรางวัล
เ กี ย ร ติ ย ศ เ ป็ น สิ่ ง จู ง ใ จ โ ด ย ก า ร จั ด แ บ่ ง ก ลุ่ ม
กระทรวงตามคุณภาพของตัวชีวัดสาหรับกระทรวง
และส่ ว นราชการฯ (49 หน่ ว ยงาน) ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตัวชีวัดและผลงานอยู่ในระดับดีเด่นและดี
7.2 การจัดสรรเงินรางวัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และส.อุดมศึกษา
ตามคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

(5)

(5)
(5)
100
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1.3 กรอบการประเมินผลระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการ
ประเมินผลการ
กรอบการประเมินผล 2559
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
ประสิทธิผล
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
(65)
/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

การประเมิน
คุณภาพ (10)
มิติภายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
(15)

การพัฒนา
องค์การ (10)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นาหนัก
(%)
75
(65)

ประเด็นการ
นาหนัก
ประเมินผลการ
กรอบการประเมินผล 2559
(%)
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
75
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
(65)
ประสิทธิผล
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
(65)
/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล

และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชีว้ ัดนี้ให้นา
น้าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วด
ั ที่ 1

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดนา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
รวม

(10)

การประเมิน
คุณภาพ (10)

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

มิติภายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
(15)

(5)
(5)

การพัฒนา
องค์การ (10)

100

และ ตัวชีวัดภารกิจหลักของกรม
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หมายเหตุ หากกรมไม่มีตัวชี้วด
ั นี้ให้นาน้าหนัก
ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดนา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
รวม

(10)

25
(5)
(2.5)
(2.5)
(5)
(5)
(5)
100 7

1.3 กรอบการประเมินผลระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ระดับกรม
(115 ส่วน
ราชการ)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเด็นการ
ประเมินผลการ
กรอบการประเมินผล 2559
ปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
ประสิทธิผล
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
(65)
/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

นาหนัก
(%)

75
(65)

มิติภายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
(15)

การพัฒนา
องค์การ (10)

หมายเหตุ หากกรมไม่มีตัวชี้วด
ั นี้ให้นาน้าหนัก
ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดนา
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
รวม

2. ต้องมีการถ่ายทอดตัวชีวัดในระดับกระทรวงลงมายังกรม
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. ก าหนดให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง Joint KPIs วั ด ใน
ระดับ Output JKPIs ด้วย

และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล
การประเมิน
คุณภาพ (10)

1. ตัวชีวัดในระดับกรม มีจานวนไม่เกิน 5 ตัวชีวัด

3. ต้ อ งมี ก ารก าหนดตั ว ชี วั ด ที่ วั ด ผลต่ อ เนื่ อ ง ตามภารกิ จ
หลักของส่วนราชการ

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

และ ตัวชีวัดภารกิจหลักของกรม
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หลักการ

(10)

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

5. การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการวัดผล
ตามกระบวนงานที่ ด าเนิ น การตาม พ.ร.บ.อานวยความ
สะ ด ว ก เ พื่ อ ติ ด ต า มแล ะ ปร ะ เมิ น ผล กระ บวน งาน ที่
ส่ ว นราชการต้ อ งด าเนิ น การตาม พ.ร.บ.อ านวยความ
สะดวก ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน
6. เพิ่ ม ตั วชี วั ด ที่ 5 การประหยั ด น า ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางประหยัดนา
ใ น ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ที่ ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ทุ ก ภ า ค
ส่วนร่วมกันประหยัดนา โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการ
ใช้นาอย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลทุกเดือน
7. กาหนดช่ วงระยะเวลาของการเจรจาตั ว ชี วั ด ระดั บ กรม
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการเจรจาระดั บ
กระทรวง ไว้ในปฏิทินการจัดทาคารับรองปี 2559

8

1.4 แนวทางการเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
ไปยังกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับกรม
(115 ส่วน
ราชการ)

การถ่ายทอดตัวชีวัดระดับกระทรวงไปยังกรม ให้ถ่ายทอดเฉพาะกรมที่เกี่ยวข้อง
ส่วนการกาหนดนาหนักเป็นไปตามความเหมาะสม

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการ
ประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2559
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
ประสิทธิผล (65)
ตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ /แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง

นาหนัก
(%)

75
(65)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการ
ประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2559
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง
ประสิทธิผล (65)
ตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ /แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล

และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล

นาหนัก
(%)

75

(65)

และ ตัวชีวัดภารกิจหลักของกรม
1.1………………………

1.2…………………….
1.3……………………
1.4…………………………..
1.5…………………………..
1.6……………………

1.X……………..

X1
X2

กรมเลือกตัวชีวัด
เฉพาะที่กรมมี
ส่วนเกี่ยวข้อง

1.1 ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง

Y1

1.2 ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวง

Y2

1.3 Outcome JKPI/Output JKPI
หรือตัวชีวัดภารกิจหลักของกรม
1.4 Outcome JKPI/Output JKPI
หรือตัวชีวัดภารกิจหลักของกรม
1.5 Outcome JKPI/Output JKPI
หรือตัวชีวัดภารกิจหลักของกรม
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1.5 แนวทางการเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
ไปยังสานักงานปลัดกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับกรม
(115 ส่วน
ราชการ)

การถ่ายทอดตัวชีวัดระดับกระทรวงไปยังสานักงานปลัดกระทรวง
ให้ถ่ายทอดตัวชีวัดระดับกระทรวงทุกตัวไปเป็น
ตัวชีวัดความสาเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง
ให้กาหนดนาหนักระหว่าง 20 - 30

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการ
ประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2559
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม
การประเมิน
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผน
ประสิทธิผล (65)
ยุทธศาสตร์กระทรวง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นาหนัก
(%)

75

(65)

ประเด็นการ
นาหนัก
ประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2559
(%)
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
75
การประเมิน
1. ตัวชีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม
(65)
ประสิทธิผล (65)
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

และ ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวงและ
จังหวัด (Function-Area KPIs) ตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาล

และ ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวงและ
จังหวัด (Function-Area KPIs )
ตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล

1.1………………………

และ ตัวชีวัดภารกิจหลักของ
สานักงานปลัดกระทรวง

1.2…………………….
1.3……………………
1.4…………………………..
1.5…………………………..
1.X Joint KPIs………………

สานักงานปลัดฯ
วัดตัวชีวัด
กระทรวง
ทุกตัวชีวัด

1.1 ระดับความสาเร็จในการ บูรณาการเพื่อ 20 - 30
ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ
กระทรวง
1.2 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ
ตัวชีวัดภารกิจหลักของ สป.
1.3 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ
ตัวชีวัดภารกิจหลักของ สป.

1.4 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ
ตัวชีวัดภารกิจหลักของ สป.
1.5 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ
ตัวชีวัดภารกิจหลักของ สป.
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1.6 ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงทีม
่ ีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
หลักการ Joint KPIs

การกาหนด Joint KPIs 3 ระดับ

กาหนดนาหนักต่อเรื่องร้อยละ 10-20

Joint KPIs เรื่อง..................
ต้นน้า

Impact JKPIs
กลางน้า

ปลายน้า
Impact
JKPIs:
ผลสัมฤทธิ์

เจ้าภาพหลัก: กระทรวง..............
กระทรวง....
(กรม)

Outcome
JKPI:......

กรม....
Output
JKPI: ....

กรม....
Output
JKPI: ....

กรม....
Output
JKPI: ....

กระทรวง... กระทรวง.... กระทรวง.... กระทรวง....
(กรม)
(กรม)
(กรม)
(กรม)
Outcome
Outcome
Outcome
Outcome
JKPI:......
JKPI:......
JKPI:......
JKPI:......

จะถู กก าหนดเป็ นตั วชี วัด Joint KPIs ใน
คารับรองฯ เฉพาะกระทรวง/ส่วนราชการ
ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในแต่ ละเรื่ อง น าหนั ก
แล้วแต่ความเหมาะสม
Outcome JKPIs

กระทรวง....
(กรม)

Outcome
JKPI:......

การคิดคะแนน: คิดคะแนนถ่วงนาหนักสาหรับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับ Joint KPIs ในแต่ละระดับ
• Impact JKPIs: เจ้าภาพรับค่าผลคะแนนของ Impact JKPI
• Outcome JKPIs/: ส่วนราชการรับค่าคะแนน Impact JKPI
(25%) + Outcome JKPIs (75%)

• Output JKPIs/: ส่วนราชการรับค่าคะแนน Impact JKPI
(25%) + Outcome JKPIs (25%) + Output JKPIs (50%)

จะถูกกาหนดเป็นตัวชีวัด Joint KPIs ใน
คารับรองฯ เฉพาะกระทรวง/ส่วนราชการ
ที่ เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ห ลั ก ใ น แ ต่ ล ะ Chain
น า ห นั ก แ ล้ ว แ ต่ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ถ่ า ยทอดตั ว ชี วั ด ไปยั ง ค ารั บ รองฯ ระดั บ
กรม ตามหลั ก การที่ ส านั ก งาน ก .พ.ร.
กาหนด

Output JKPIs
จะถูกกาหนดเป็นตัวชีวัด Joint KPIs ใน
ค ารั บ รองฯ ระดั บ กรม น าหนั ก แล้ ว แต่
ความเหมาะสม
หมายเหตุ กระทรวง/ส่ ว นราชการใดเป็น เจ้ าภาพหลัก ระดั บ
Impact Joint KPIs หากเป็นเจ้าภาพหลักในระดับ Outcome
Joint KPIs ไม่ต้องวัด Outcome Joint KPIs ในคารับรองฯ
อีก
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1.6 ตัวชีวัดระหว่างกระทรวงทีม
่ ีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
ตัวชีวัด Joint KPIs ปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

เรื่อง

เจ้าภาพหลัก

ชื่อตัวชีวัด (Impact JKPIs)

1

การท่องเที่ยว

ก. การท่องเที่ยวฯ

รายได้จากการท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาท

2

การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์

ก. การพัฒนา
สังคมฯ

ประเทศไทยได้รับการปรับระดับสถานการณ์
การค้ามนุษย์ดีขึน (พ้นจาก Tier 3)

3

การเร่งแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบและนาสันติสุข
กลับสู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยเร็ว

สมช.

จานวนเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

4

…………

……………

…………………………

5

…………

……………

…………………………
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งบประมาณตามแผนบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับตัวชีวัดร่วมของสานักงาน ก.พ.ร.

รายชื่อแผนบูรณาการ 19 แผน
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
แผนบูรณาการที่
หมายเหตุ

1 การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริหารของประเทศ
4 การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้*
6 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์*
7 การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
9 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ*
10 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
12 การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
13 การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
14 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
15 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
16 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
17 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทากิน
18 การจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ
19 การการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*
: เป็น Joint KPIs ในปี 2559
สีแดง : เป็น Joint KPIs ในปี 2557 -2558
สีน้าเงิน : เป็นตัวชี้วัดบังคับในมิติภายใน ของทุกส่วนราชการ
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1.7 คณะกรรมการฯ ประจาปีงบประมาณ 2559
ระดับ
กระทรวง/
ส่วนราชการ

1) คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง

(49 ส่วนราชการ)

แต่งตังโดยประธาน ก.พ.ร. จานวน 22 คณะ

อานาจหน้าที่
1.

พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วด
ั ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้าหนักของตัวชี้วด
ั ของส่วนราชการ
ระดับกระทรวง

2.

เจรจาข้อตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง เกี่ยวกับตัวชี้วด
ั ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
น้าหนักของตัวชี้วด
ั

3.

เจรจาข้อตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วด
ั ระหว่างกระทรวงทีม
่ ีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน และน้าหนักของตัวชี้วด
ั ในบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ Joint KPIs

4.

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

องค์ประกอบ
1.

กรรมการ ก.พ.ร./ผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นประธานกรรมการ

2.

เลขาธิการ ก.พ.ร.

เป็นกรรมการ

3.

ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3-5 คน

เป็นกรรมการ

4. ผู้แทนภาคเอกชน
เป็นกรรมการ
(เฉพาะกระทรวงด้านเศรษฐกิจ เช่น สภาอุตสาหกรรมฯ/สภาหอการค้าฯ/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
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1.7 คณะกรรมการฯ ประจาปีงบประมาณ 2559 (ต่อ)
ระดับ
กระทรวง/
ส่วนราชการ

(49 ส่วนราชการ)

2) คณะกรรมการอุทธรณ์

อานาจหน้าที่
1.

พิจารณาคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้าหนักของตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา

2.

พิจารณาคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้าหนักของตัวชี้วัด
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

3.

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

องค์ประกอบ
1.

กรรมการ ก.พ.ร./ ผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นประธานคณะกรรมการ

2.

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นกรรมการ

3.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นกรรมการ

4.

เจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ.ร. จานวน 2 ท่าน

จานวน 4-7 คน

เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
15
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1.7 คณะกรรมการฯ ประจาปีงบประมาณ 2559 (ต่อ)
ระดับกรม
(115 ส่วน
ราชการ)

3) คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม
กระทรวง....(ระบุชื่อ)........
แต่งตังโดยปลัดกระทรวง/ปลัดสานักนายก ประธาน ก.พ.ร. (17 กระทรวง และ 1 สานักนายกรัฐมนตรี)

อานาจหน้าที่
1.
2.
3.
4.

จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ของส่ ว นราชการระดั บ กรม /
ส่วนราชการในสังกัดตามแนวทางและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/
สานักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระดับ Output JKPI กับส่วนราชการระดับกรม
ในสังกัดกระทรวง
พิจ ารณาค าขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ค่ าเป้ า หมาย เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน และน้าหนั ก เฉพาะตั ว ชี้ วั ด ตาม
ภารกิจหลักของกรม/สานักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระดับ Output JKPI ของ
ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง
ติด ตามความก้า วหน้ าของการปฏิบั ติร าชการของส่ว นราชการระดั บกรมในสั ง กัด กระทรวง และประเมิน ผลการปฏิ บั ติ
ราชการเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/สานักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
ระดับ Output JKPI ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง

องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย
ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาระบบบริหาร

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ
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ตัวชีวัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด
(Function – Area KPIs)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function – Area KPIs ) เป็นตัวชี้วัดที่
กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล รวมทั้งช่วยในการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่ม
จังหวัด/จังหวัดที่เป็นเป้าหมาย โดยที่ กลุ่มจังหวัด/จังหวัดจะใช้แนวทางการประเมินผลเช่นเดียวกับกระทรวง และ/หรือ รับ
การถ่ายทอดเป้าหมายจากกระทรวง
1. ด้านเศรษฐกิจ

1.2 ท่องเที่ยว
• รายได้จากการท่องเที่ยว
• วัดในทุกกลุม
่ จังหวัดและ
จังหวัดที่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสูง
• เกณฑ์การให้คะแนนและ
ค่าเป้าหมาย – รับจาก
ก.การท่องเทีย
่ วฯ

1.3 การค้า
• รายได้จากการจาหน่าย
OTOP ของจังหวัด
• วัดในจังหวัดที่มีรายได้จากการ
จาหน่าย OTOP สูง
• เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมาย
– รับจาก ก.มหาดไทย (กรมการ
พัฒนาชุมชน)

2. ด้านสังคมจิตวิทยาและความมั่นคง

2.1 สิ่งแวดล้อม
• การจัดการขยะมูลฝอย

• ระดับความสาเร็จของ
การเพิ่มจานวนพืนที่ป่าไม้

• นโยบายสาคัญของรัฐบาล
• ตัวชี้วัด - ใช้แนวทางเดียวกับ
ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
• คสช. เห็นชอบแผนแม่บทฯ
และกาหนดให้ สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนดเป็นตัวชีว้ ัด
• ตัวชี้วัด - ใช้แนวทางเดียวกับ
ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
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2. ปฏิทินการจัดทาคารับรองและการติดตามประเมินผล ปี 2559

กิจกรรม

1. กรอบคารับรอง
พค

มิย

กค

3. ติดตามความก้าวหน้า

2. จัดทาคารับรอง
สค

2558

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มี
ค

เมย พค

มิย

2559

กค

4. ประเมินผล และเงินรางวัล

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

2560

กพ

มีค

เมย

รายงานผลการประเมินปี 57 เสนอ ครม.
แจ้งเจ้าภาพตัวชีวัดส่งรายละเอียด

การจัดทา
คารับรองปี 59
ส่วนราชการ/
จังหวัด/
ส.อุดมศึกษา

เสนอกรอบ59 อกพร/กพร
แจ้งกรอบและ KPI บังคับและให้ส่วนราชการเสนอ KPIs
รีวิว ภายใน
ส่วนราชการ/จังหวัด

หารือกรอบ
ส.อุดมศึกษา

เจรจา
กระทรวง
สังคม

เจรจา
กระทรวง
เศรษฐกิจ

เจรจาจังหวัด

ส่วนราชการ/จังหวัดลงนามคารับรอง

เอาข้อมูล
เข้าสู่ e-SAR

รายงาน e-SAR
เปิดระบบ รอบ 6 เดือน
e-SAR

รายงาน e-SAR
รอบ 9 เดือน

พิจารณาอุทธรณ์
(รอบแรก)

รายงาน e-SAR
รอบ 12 เดือน
พิจารณาอุทธรณ์
(รอบสุดท้าย)

Site visit
ส่วนราชการ/จังหวัด

ทักท้วง
คะแนน

ออกผลคะแนน
+เงินรางวัล18

3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
แนวทางการดาเนินงานปี 2558

1

•สานักงาน ก.พ.ร. จัดทาคารับรองฯ ให้กระทรวงและส่วนราชการ
รวมทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน
•มอบให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัดทาคารับรองในระดับกรม
จานวน 115 ส่วนราชการ
•จัดทาคารับรองฯ ของจังหวัด 76 จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา 67 แห่ง

•เน้น KPI ตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศ
•กาหนด Positioning และตัวชี้วัดชัดเจน

2

•กาหนดตัวชีว้ ัดที่มีลก
ั ษณะเป็น Outcome / International
Indicator

การปรับคุณภาพ
คุณภาพตัวชีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนดีขึน

1

วิเคราะห์ตัวชีวัดและเกณฑ์ฯ ได้
ชัดเจนและเหมาะสมมากขึน
2

3

4

5

• ยังคงมี Joint KPIs ในการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน

• มีตัวชี้วัด Function – Area เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการ
ดาเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด และช่วยในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศ

ปรับวิธีการจัดทาคารับรองฯ ให้เร็วขึน

การให้สิ่งจูงใจ

3

• มีการจัดทา Workshop
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
1 วิเคราะห์ตัวชีวัดและเกณฑ์ฯ ได้ชัดเจนและเหมาะสมมากขึน

หลักการ
เตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ภาพรวมให้คณะกรรมการเจรจาฯ
ประกอบการพิจารณาจัดทาตัวชีวัดในปี 2559
1. เปรียบเทียบคะแนนด้านประสิทธิผลย้อนหลังของกระทรวง ตังแต่ปี
2555 - 2557

3. ร่างตัวชีวัด ปี 2559

2. วิเคราะห์ตัวชีวัดด้านประสิทธิผลของกระทรวง ปี 2558
จุดแข็ง
• มีตัวชี้วัด International
• มีตัวชี้วัดครอบคลุมตามภารกิจหลัก และมีการ
วัดอย่างต่อเนื่อง
• มีตัวชี้วัดผลลัพธ์
• มีตัวชี้วัดสะท้อนการบูรณาการการทางานของ
ระดับกรมในสังกัด
• มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ น่าเชื่อถือ และ
นาไปอ้างอิงได้
• เป็นเจ้าภาพ Joint KPI
• การตั้งเกณฑ์การวัดท้าทาย

จุดอ่อน
•
•
•
•
•

ตัวชี้วัดกระทรวงไม่ครอบคลุมภารกิจ
หลัก ไม่สามารถ Cascade ลงกรมได้
ครบถ้วน
ไม่มีแผนระยะยาว
ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง ไม่มีข้อมูลจาก
หน่วยงานกลาง
ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็น Process
การตั้งเกณฑ์การวัดไม่ท้าทาย ยึดตาม
งบประมาณเป็นหลักอย่างเดียว
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ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชีวัด
นโยบายรัฐบาล :
7. การส่งเสริมบทบาทและการ
ใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

6. การเพิ่มศักยภาพของประเทศ
6.1 เร่งรัดการ
เบิกจ่ายลงทุนปี
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6.2 สานต่อ
นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

6.3 กระตุ้นการ
ลงทุนด้วยการเร่ง
พิจารณา
โครงการลงทุน ที่
มีประสิทธิภาพให
เสร็จสินโดยเร็ว

6.7 ประสาน
นโยบายการเงิน
และการคลังเพื่อ
ฟื้นตัวเศรษฐกิจ

6.10 ปรับปรุง
วิธีการจัดเก็บ
ภาษีโดยปรับปรุง
โครงสร้างภาษี

6. 11 บริหาร
จัดการหนีภาครัฐ
เพื่อลดภาระ
งบประมาณ

7.1 ส่งเสริม
ความเชื่อม โยง
ทางเศรษฐกิจ ใน
ภูมิภาคอาเซียน
และประเทศ
เพื่อนบ้านจัดการ

คาสั่งและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

7.6 การพัฒนา
ด่านการค้า
ชายแดนและ
พัฒนาระบบ
NSW

?

Positioning/ตัวชีวัด :
1. นโยบายการคลังและระบบการเงิน

1.รายได้สุทธิต่อ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
ปีงบประมาณ

2.การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม/ ลงทุน
ของส่วนราชการ
และจังหวัด

2. นโยบายภาษี
และบริหารการ
จัดเก็บภาษี
3.จานวนผู้อยู่ใน
ระบบภาษี
เพิ่มขึ้น

3. นโยบายรายจ่ายและหนีสาธารณะ
บริหารรายรับรายจ่ายและหนี
สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ
4.ตัวชี้วัด ..........

4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ

5. ตัวชี้วัด ..........

6. ตัวชี้วัด ..........

5.Agenda สาคัญ:
Joint KPI: NSW
7.อันดับความยากง่ายในการนาเข้า
- ส่งออก

ยุทธศาสตร์กระทรวง (ปี 56-59) :
1. การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางการคลัง
(6.1,6.2,6.7,
6.10,6.11)

2. การกระจาย
รายได้และการถือ
ครองทรัพย์สิน
อย่างเป็นธรรม
(6.2,6.10)

3. การสนับสนุน
การจัดตั้งธุรกิจ
การพัฒนา
ภาคเอกชน
ให้เกิดการสร้าง
มูลค่า
(6.2,6.3)

4. การพัฒนา
โครงสร้าง พื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
(7.1,7.6)

5. การเชื่อมโยง
ธุรกิจเพื่อก้าวสู่
เศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและระดับ
โลก
(6.7,7.1,7.6)

6. การเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
ให้แก่คนฐานราก

7. การขยายระบบ
สวัสดิการพื้นฐาน
ให้ทั่วถึงและมี
คุณภาพ

8. การส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
การดาเนิน
งานของภาครัฐ

9. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทางานของ
กระทรวงการคลัง

(6.7,6.10)

วิสัยทัศน์ :เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน

21

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชีวัด
Positioning/จุดเน้น
1.1 ………………………………….

1. นโยบายการคลังและ
ระบบการเงิน

3. นโยบายรายจ่ายและหนี
สาธารณะ บริหารรายรับ
รายจ่ายและหนีสาธารณะ
และบริหารพัสดุภาครัฐ

1.3 เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

5. Agenda สาคัญ:
Joint KPIs เรื่อง NSW

2.การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม/ ลงทุนของส่วน
ราชการและจังหวัด

2.1 ปฏิรูปโครงสร้างภาษี
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ/ขยายฐานภาษี

3.จานวนผู้อยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น

2.3 ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีให้เป็นธรรม

3.1 บริหารหนี้ให้อยู่ในกรอบความมั่นคงทางด้านการคลัง

4. ตัวชี้วัด ..........

3.2 ………………………………
3.3 …………………………
3.4 …………………………………………………

4. บริหารที่ราชพัสดุ
เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพย์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ

1.รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีงบประมาณ

1.2 ………………………………

1.4 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงกระทรวง

2. นโยบายภาษี และบริหาร
การจัดเก็บภาษี

ตัวชีวัด

4.1 ………………………………….

5.ตัวชี้วัด ..........

6. ตัวชี้วัด ..........

4.2 ………………………………

5.1 ………………………………….
5.2 ………………………………

7.อันดับความยาก-ง่ายในการนาเข้า-ส่งออก
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ร่างตัวชีวัดกระทรวงการคลัง ปี 2559

ั
<-- ปี 2557 เปลี่ยนตัวชี้วด
เป็น “รายได้สุทธิ”

ตัวชีวัดที่ 1 : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีงบประมาณ

รายได้
ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557f
2558f

GDP ปีงบประมาณ (P)

ประมาณการ

จัดเก็บจริง

Growth (%) yoy

1,585,500.00
1,350,000.00
1,650,000.00
1,980,000.00
2,100,000.00
2,275,000.00
2,325,000.00

1,410,858.00
1,704,476.00
1,892,317.00
1,975,876.00
2,161,602.00
2,073,912.00
N/A

20.81
11.02
4.42
9.40
-4.06
N/A

GDP (FY)
8,850,552.00
9,921,040.00
10,669,274.00
10,865,428.00
11,843,330.00
12,189,000.00
13,040,569.00

GDP เอกสารงบประมาณ

Growth (%) yoy รายได้/GDP
12.10
7.54
1.84
9.00
2.92
6.99

15.94
17.18
17.74
18.18
18.25
17.01
N/A

GDP (FY)
9,628,080.00
9,216,500.00
10,242,570.00
11,341,965.00
12,225,175.00
12,189,000.00
13,040,569.00

Growth (%) yoy รายได้/GDP
-4.27
11.13
10.73
7.79
-0.30
6.99

16.47
14.65
16.11
17.46
17.18
18.66
17.83
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
2

ปรับวิธีการจัดทาคารับรองฯ ให้เร็วขึน: กาหนดเวลาดาเนินการที่แน่นอน

จัดประชุมชีแจงกรอบ
ส่วนราชการ
( 18 ส.ค. 58)

สานักงาน ก.พ.ร.
จัดประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อร่วมยกร่างตัวชีวัด
( 2-3 ก.ย. 58)
ส่วนราชการเสนอร่างตัวชีวัด
(ภายใน 12 ต.ค. 58)

จัดประชุม Joint KPIs
ในแต่ละเรื่องระหว่างเจ้าภาพ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
( ก.ย 58)

จัดประชุมชีแจง
คณะกรรมการเจรจาฯ
(ก.ย. 58)

กระทรวง/ส่วนราชการเห็นด้วย

จัดทา
คารับรองฯ
(ม.ค.59)

ปลัดกระทรวงเจรจาข้อตกลงและประเมินผล
กับกรมในสังกัด
(ภายใน ธ.ค. 58)

1.
2.
สานักงาน ก.พ.ร. ยกร่าง
ตัวชีวัด และ Joint KPIs
(ต.ค.58)

ก าหนดระยะเวลาการ
เจรจาระดั บ กระทรวง
ภายใน พ.ย. – ธค 58
ก าหนดระยะเวลาการ
เจรจาระดับกรมให้แล้ ว
เสร็จภายใน 30 วันหลัง
เจรจาระดับกระทรวง

Workshop กับคณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและประเมินผล
ส่วนราชการ ( ต.ค. - พ.ย.58)

ประชุมเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผลส่วนราชการ
(ต.ค.- พ.ย. 58)

รัฐมนตรี/ปลัดฯ/หัวหน้า
ส่วนราชการ เป็นประธาน
ฝ่ายส่วนราชการ
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
3

การให้สิ่งจูงใจ
3.1 การให้รางวัล

ส่วนราชการ/จังหวัด ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศเป็นสิ่งจูงใจ

3.2 การจัดสรรเงินรางวัล

ส่วนราชการ/จังหวัด /สถาบันอุดมศึกษา ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
3.1

การให้รางวัล
หลักการ

1. เป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานทีมีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ตามมาตรฐานการกาหนด
3. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับหน่วยงานอื่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานตัวชีวัดในการจัดทาคารับรองฯ ต่อไป

แนวทาง
1.

วิเคราะห์คุณภาพตัวชีวัดของส่วนราชการและจังหวัดตามเกณฑ์การให้
คะแนนที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด

2.

จัดกลุ่มส่วนราชการและจังหวัดตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด

3.

ให้รางวัลตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด

คะแนนคุณภาพตัวชีวัด
ดีเด่น
100 คะแนน
ดี
80 คะแนน
ปานกลาง
60 คะแนน
พอใช้
40 คะแนน
ควรปรับปรุง
20 คะแนน

ดีเด่น

ดี

26

3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
3.1

การให้รางวัล (ต่อ)
1. วิเคราะห์คุณภาพตัวชีวัดตามเกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชีวัดมาตรฐานสากล
(International KPI)

ตัวชีวัดตามภารกิจหลักของ
ตัวชีวัดกระทรวงที่มีเป้าหมาย
ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
กระทรวง/ตัวชีวัดตามนโยบาย
ร่วมกัน
และจังหวัด
เร่งด่วนของรัฐบาล
(Joint KPIs)
(Function-Area KPIs)

1. เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตาม 1. ตัวชี้วัดกาหนดตาม Valued
แนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร.
Chain
กาหนด

เกณฑ์การให้
คะแนนคุณภาพ
ตัวชีวัด

คะแนนคุณภาพตัวชีวัด
ดีมาก
100 คะแนน
ดี
80 คะแนน
ปานกลาง
60 คะแนน
พอใช้
40 คะแนน
ควรปรับปรุง
20 คะแนน

1. ตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายท้าทาย เช่น 1. มีการถ่ายทอดเป้าหมายตาม
ค่าเป้าหมายตาม Mandate
แนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร.
รัฐบาล / ตัวชี้วัดที่สะท้อนการ
กาหนด
บูรณาการการทางานในกระทรวง

2. เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป
ตามแนวทางที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด

2. เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตาม
แนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด

2. เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป
ตามแนวทางที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด

3. เก็บข้อมูลเป็นระบบ มีความ
น่าเชื่อถือ

3. เก็บข้อมูลเป็นระบบ มีความ
3. เก็บข้อมูลเป็นระบบ มีความ
น่าเชื่อถือ/ใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน น่าเชื่อถือ
อื่น เช่น GDP
4. มีแผนระยะยาว /เป้าหมายชัดเจน

หมายเหตุ : คะแนนคุณภาพตัวชี้วัดคานวณจาก คะแนนคุณภาพตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัด (เฉพาะมิติภายนอกด้านประสิทธิผล)
คูณด้วยน้าหนักของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุไว้ในคารับรองฯ
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4. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
3.1

การให้รางวัล (ต่อ)
1. วิเคราะห์คุณภาพตัวชีวัดตามเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
คุณภาพตัวชีวัด

ตัวชีวัด
ตัวชีวัดตามภารกิจหลักของ
ตัวชีวัดกระทรวงที่มี
ตัวชีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
มาตรฐานสากล
กระทรวง/ตัวชีวัดตามนโยบาย
เป้าหมายร่วมกัน
และจังหวัด
(International
เร่งด่วนของรัฐบาล
(Joint KPIs)
(Function-Area KPIs)
KPI)
1. เกณฑ์การให้
1. ตัวชี้วัดกาหนดตาม Valued 1. ตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายท้าทาย เช่น 1. มีการถ่ายทอดเป้าหมายตาม
คะแนนเป็นไปตาม
Chain
ค่าเป้าหมายตาม Mandate
แนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร.
แนวทางที่
รัฐบาล / ตัวชี้วัดที่สะท้อนการ
กาหนด
สานักงาน ก.พ.ร.
บูรณาการการทางานในกระทรวง
กาหนด
2. เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป 2. เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตาม 2. เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป
ตามแนวทางที่สานักงาน
แนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร.
ตามแนวทางที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด
กาหนด
ก.พ.ร. กาหนด
3. เก็บข้อมูลเป็นระบบ มีความ 3. เก็บข้อมูลเป็นระบบ มีความ
3. เก็บข้อมูลเป็นระบบ มีความ
น่าเชื่อถือ
น่าเชื่อถือ/ใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน น่าเชื่อถือ
อื่น เช่น GDP
4. มีแผนระยะยาว /เป้าหมายชัดเจน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเชิง
ตัวชี้วัด
ที่วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ ปริมาณที่วัดผล กระบวนการ
ผลิต/ผลลัพธ์

ดีมาก (100 คะแนน)
ดี (80 คะแนน)
ปานกลาง (60 คะแนน)
พอใช้ (40 คะแนน)
ควรปรับปรุง (20 คะแนน)

1 ข้อ

3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณที่วัด
ผลผลิต/ผลลัพธ์

4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ตัวชี้วัด
กระบวนการ

4
3
2
1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณที่
วัดผลผลิต/
ผลลัพธ์

3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

ตัวชี้วัด
กระบวนการ

3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
การให้รางวัล (ต่อ)

3.1

2. จัดกลุ่มส่วนราชการ : ตามช่วงคะแนน

80-100 คะแนน = กลุ่ม A
65-79 คะแนน = กลุ่ม B
50-64 คะแนน = กลุ่ม C
0-49 คะแนน = กลุ่ม D

คะแนน = คุณภาพตัวชีวัด * คะแนนตัวชีวัด (ถ่วงนาหนัก)
แบบที่ 1 : คุณภาพตัวชีวัดอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และ
ได้คะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน
ตัวชีวัด
นาหนัก ผลคะแนน
ที่
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

5
10
15
15
15
60

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

คะแนน
คุณภาพ คุณภาพตัวชีวัด*
ถ่วง
คะแนน
ตัวชีวัด คะแนนถ่วงนาหนัก
นาหนัก
0.4167
100
41.6667
0.8333
100
83.3333
1.2500
100
125.0000
100.00
1.2500
100
125.0000
1.2500
100
125.0000
5.0000
500.0000

แบบที่ 3 : คุณภาพตัวชีวัดอยู่ในเกณฑ์ที่หลากหลาย
ได้คะแนนเต็มที่ 5.0000 คะแนน
ตัวชีวัด
นาหนัก ผลคะแนน
ที่
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

5
10
15
15
15
60

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

คะแนน
คุณภาพ คุณภาพตัวชีวัด*
ถ่วง
คะแนน
ตัวชีวัด คะแนนถ่วงนาหนัก
นาหนัก
0.4167
100
41.6667
0.8333
80
66.6667
1.2500
40
50.0000
66.67
1.2500
60
75.0000
1.2500
80
100.0000
5.0000
333.3333

แบบที่ 2 : คุณภาพตัวชีวัดอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และ
ได้คะแนนหลากหลาย
ตัวชีวัด
นาหนัก ผลคะแนน
ที่
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

5
10
15
15
15
60

4.5000
5.0000
3.0000
5.0000
4.0000

คะแนน
คุณภาพ คุณภาพตัวชีวัด*
ถ่วง
คะแนน
ตัวชีวัด คะแนนถ่วงนาหนัก
นาหนัก
0.3750
100
37.5000
0.8333
100
83.3333
0.7500
100
75.0000
84.17
1.2500
100
125.0000
1.0000
100
100.0000
4.2083
420.8333

แบบที่ 4 : คุณภาพตัวชีวัดอยู่ในเกณฑ์หลากหลายและ
ได้คะแนนหลากหลาย
ตัวชีวัด
นาหนัก ผลคะแนน
ที่
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

5
10
15
15
15
60

4.5000
5.0000
3.0000
5.0000
4.0000

คะแนน
คุณภาพ คุณภาพตัวชีวัด*
ถ่วง
คะแนน
ตัวชีวัด คะแนนถ่วงนาหนัก
นาหนัก
0.3750
100
37.5000
0.8333
80
66.6667
0.7500
40
30.0000
57.83
1.2500
60
75.0000
1.0000
80
80.0000
4.2083
289.1667
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
3.1

การให้รางวัล (ต่อ)
2. จัดกลุ่มส่วนราชการ : ตามช่วงคะแนน
ถ้วยทอง

คะแนนคุณภาพ
ตัวชีวัด
ถ่วงนาหนัก

80-100 คะแนน = กลุ่ม A
65-79 คะแนน = กลุ่ม B
50-64 คะแนน = กลุ่ม C
0-49 คะแนน = กลุ่ม D

ถ้วยเงิน

คะแนนกลุ่ม A

คะแนนกลุ่ม D

คะแนนกลุ่ม C

คะแนนกลุ่ม B

100.00
82.00

80.71
75.00

80.00

66.67

66.67

64.62

62.46

63.33

60.00

62.00

61.67

61.67

60.69
53.85

50.77

48.33
43.64

41.67

40.00

40.00

20.00

-

ส่วนราชการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
3.1

การให้รางวัล (ต่อ)
3. การให้รางวัล
จัดกลุ่มส่วนราชการตามช่วงคะแนน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A B C และ D
ตามลาดับ โดยส่วนราชการที่ได้รับรางวัลเฉพาะกลุ่ม A และ B
ช่วงคะแนน

กลุ่ม

รางวัล

80-100

กลุ่ม A

ดีเด่น
(ถ้วยทอง)

65-79

กลุ่ม B

ดี
(ถ้วยเงิน)

50-64

กลุ่ม C

-

1-49

กลุ่ม D

-

เงื่อนไข ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลคะแนนในมิติภายนอกด้านคุณภาพการให้บริการ และ

มิติภายในด้านประสิทธิผลและพัฒนาองค์การ ไม่น้อยกว่า 3.0000 คะแนน
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
ตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณภาพตัวชีวัดของกระทรวง A
ชื่อตัวชีวัด

นาหนัก
ตัวชีวัดตาม
คารับรองฯ

ประเภท

ลักษณะ

คาอธิบาย

คุณภาพตัวชีวัด

1.1 รายได้จากการท่องเที่ยว
(Impact Joint KPIs)

10

ตัวชี้วัด Joint KPIs

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตชว.กาหนดตาม Valued Chain/ เกณฑ์
เป็นไปตามแนวทางส.ก.พ.ร./ เก็บข้อมูลเป็น
ระบบ น่าเชื่อถือ

100 คะแนน
(ดีมาก)

1.2 จานวนผู้อยู่ในระบบภาษี
เพิ่มขึ้น

10

ตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกระทรวง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตชว. สะท้อนการบูรณาการ/ เกณฑ์เป็นไป
ตามแนวทางส.ก.พ.ร./ เก็บข้อมูลเป็นระบบ

80 คะแนน
(ดี)

1.3 มูลค่าการส่งออกรวมที่
เพิ่มขึ้น(ล้านเหรียญสหรัฐ)

9

ตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกระทรวง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตชว. สะท้อนการบูรณาการ/ เกณฑ์เป็นไป
ตามแนวทางส.ก.พ.ร./ เก็บข้อมูลเป็นระบบ/ มี
แผนระยะยาว

100 คะแนน
(ดีมาก)

1.4 รายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

8

ตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกระทรวง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตชว. มีเป้าหมายท้าทาย (Mandate) /เกณฑ์
เป็นไปตามแนวทางส.ก.พ.ร.

60 คะแนน
(ปานกลาง)

1.5 จานวนพื้นที่ชลประทาน
แหล่งน้าเพิ่มขึ้น (ไร่)

9

ตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกระทรวง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตชว. สะท้อนการบูรณาการ/ เกณฑ์เป็นไป
ตามแนวทางส.ก.พ.ร./ เก็บข้อมูลเป็นระบบ

80 คะแนน
(ดี)

1.6 ความสาเร็จในการจัดทา
แผนและดาเนินการตาม
แผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจเพื่อ
แก้ไขปํญหาการดานินงาน
ของกิจการได้สาเร็จ
1.7 การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาค้ามนุษย์

9

ตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกระทรวง

ตัวชี้วัดกระบวนการ ตชว. สะท้อนการบูรณาการ/ เก็บข้อมูลเป็น
ระบบ

40 คะแนน
(พอใช้)

10

ตัวชี้วัด Joint KPIs ตัวชี้วัดกระบวนการ

-

20 คะแนน
(ควรปรับปรุง)

65
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
ตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณภาพตัวชีวัดของกระทรวง A
ชื่อตัวชีวัด

นาหนัก

ผล คะแนน
คะแนน ถ่วง
นาหนัก

คุณภาพ
ตัวชีวัด

คุณภาพตัวชีวัด*
คะแนนถ่วงนาหนัก

ชื่อตัวชีวัด

นาหนัก

ผล คะแนน
คะแนน ถ่วง
นาหนัก

คุณภาพ
ตัวชีวัด

คุณภาพตัวชีวัด*
คะแนนถ่วงนาหนัก

1.1 รายได้จากการ
ท่องเที่ยว (Impact
Joint KPIs)

10

5.0000 0.7692 100 คะแนน
(ดีมาก)

76.92

1.1 รายได้จากการ
ท่องเที่ยว (Impact
Joint KPIs)

10

4.5000 0.6923 100 คะแนน
(ดีมาก)

69.23

1.2 จานวนผู้อยู่ในระบบ
ภาษีเพิ่มขึ้น

10

4.5000 0.6923

80 คะแนน
(ดี)

55.39

1.2 จานวนผู้อยู่ในระบบ
ภาษีเพิ่มขึ้น

10

3.5000 0.5385

80 คะแนน
(ดี)

43.08

1.3 มูลค่าการส่งออก
รวมที่เพิ่มขึ้น (ล้าน
เหรียญสหรัฐ)

9

4.8000 0.6646 100 คะแนน
(ดีมาก)

66.46

1.3 มูลค่าการส่งออก
รวมที่เพิ่มขึ้น (ล้าน
เหรียญสหรัฐ)

9

4.8000 0.6646 100 คะแนน
(ดีมาก)

66.46

1.4 รายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน

8

4.5000 0.5538

60 คะแนน
(ปานกลาง)

33.23

1.4 รายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน

8

4.5000 0.5538

60 คะแนน
(ปานกลาง)

33.23

1.5 จานวนพื้นที่
ชลประทานแหล่งน้า
เพิ่มขึ้น (ไร่)

9

4.5000 0.6231

80 คะแนน
(ดี)

49.85

1.5 จานวนพื้นที่
ชลประทานแหล่งน้า
เพิ่มขึ้น (ไร่)

9

4.5000 0.6231

80 คะแนน
(ดี)

49.85

1.6 ความสาเร็จในการ
จัดทาแผนและ
ดาเนินการตามแผนฟื้นฟู
รัฐวิสาหกิจเพื่อ
แก้
ไขปํญหาการดานินงาน
ของกิจการได้สาเร็จ

9

5.0000 0.6923

40 คะแนน
(พอใช้)

27.69

1.6 ความสาเร็จในการ
จัดทาแผนและ
ดาเนินการตามแผนฟื้นฟู
รัฐวิสาหกิจเพื่อ
แก้
ไขปํญหาการดานินงาน
ของกิจการได้สาเร็จ

9

3.0000 0.4153

40 คะแนน
(พอใช้)

16.16

1.7 การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

10

5.0000 0.7692

20 คะแนน
(ควรปรับปรุง)

15.38

1.7 การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

10

1.0000 0.1538

20 คะแนน
(ควรปรับปรุง)

3.08

65

3.8922

65

3.8922

324.92

64.98%

281.09

56.22%
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3. จุดเน้นการจัดทาคารับรองการปฏิบัตร
ิ าชการประจาปี 2559
ของส่วนราชการ
3.2

การจัดสรรเงินรางวัล

1. ส่วนราชการ/จังหวัด /สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรเงินรางวัล
2. ส่วนราชการ/จังหวัด /สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรเงินรางวัล
ตามผลคะแนน

34

ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนราชการ
ผลการประเมินการปฏิบต
ั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการระดับกระทรวง

ส่วนราชการระดับกระทรวง 18 กระทรวง

หน่วยงาน
ส่วนราชการ
ระดับกระทรวง
(18 กระทรวง)

12

10

คะแนน
สูงสุด
4.8476

คะแนนต่าสุด

คะแนน
เฉลี่ย

3.3551

4.2542

9

8

ช่วงคะแนน
6

6

จานวนส่วนราชการ

ต่ากว่า 3.0000

0

3.0001 – 3.5000

1

3.5001 – 4.0000

2

4.0001 – 4.5000

9

4.5001 – 5.0000

6

4

2
2

1
0

0
<3.0000

3.0001-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

รวมจานวนส่วนราชการ

18

ช่วงคะแนนที่มีจานวนกระทรวงได้มากที่สุดอยู่ในช่วงคะแนน 4.0001-4.5000 จานวน 9 กระทรวง คิดเป็นร้อยละ 50.00
รองลงมาเป็นช่วงคะแนน 4.5001-5.0000 มีจานวน 6 กระทรวง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และช่วงคะแนน 3.5001-4.0000 มีจานวน 2
กระทรวง คิดเป็นร้อยละ 11.11 สาหรับช่วงคะแนนที่มีจานวนน้อยสุดคือช่วงคะแนน 3.0001 – 3.5000 มีจานวน 1 กระทรวง คิดเป็น35
ร้อยละ 5.55

ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
ส่วนราชการ (ต่อ)
ผลการประเมินการปฏิบต
ั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนราชการระดับกรม

ส่วนราชการระดับกรม 30 หน่วยงาน
(ระดับ 11 ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัด ก.ศึกษาธิการ และ ก.กลาโหม)

หน่วยงาน
ส่วนราชการระดับกรม
(30 หน่วยงาน)

คะแนน
สูงสุด
4.8551

คะแนน
ต่าสุด
2.7436

คะแนน
เฉลี่ย
4.2050

14

12

12

10

10

ช่วงคะแนน

8
6

4

4
2

3
1

0
<3.0000

3.0001-3.5000 3.5001-4.0000 4.0001-4.5000 4.5001-5.0000

จานวนส่วนราชการ

ต่ากว่า 3.0000

1

3.0001 – 3.5000

3

3.5001 – 4.0000

4

4.0001 – 4.5000

10

4.5001 – 5.0000

12

รวมจานวนส่วนราชการ

30

ช่วงคะแนนที่มีจานวนหน่วยงานได้มากที่สุดอยู่ในช่วงคะแนน 4.0001-4.5000 จานวน 12 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และช่วงคะแนน
4.5001-5.0000 จานวน 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ช่วงคะแนน 3.5001-4.0000 จานวน 4 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ช่วง
คะแนน 3.0001-3.5000 จานวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 10 และช่วงคะแนนที่ต่ากว่า 3.0000 มีจานวน 1 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ
36 3.33
ตามลาดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
ส่วนราชการ (ต่อ)
ผลการประเมินการปฏิบต
ั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการ (115 กรม)

ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง
(115 กรม) กระทรวงรับเป็นเจ้าภาพในการจัดทาคารับรองฯ

หน่วยงาน
ส่วนราชการระดับกรม
ในสังกัดกระทรวง
(115 กรม)

คะแนน
สูงสุด
4.9416

คะแนน
ต่าสุด

คะแนน
เฉลี่ย

2.2390

4.2123

60
50

45

45

40

30

ช่วงคะแนน

จานวนส่วนราชการ

ต่ากว่า 3.0000

2

3.0001 – 3.5000

3

3.5001 – 4.0000

20

4.0001 – 4.5000

45

4.5001 – 5.0000

45

20
20
10

2

3

<3.0000

3.0001-3.5000

0
3.5001-4.0000

4.0001-4.5000

4.5001-5.0000

รวมจานวนส่วนราชการ

115

ช่วงคะแนนที่มีจานวนหน่วยงานได้มากที่สุดอยู่ในช่วงคะแนน 4.0001-4.5000 จานวน 45 หน่วยงาน และช่วงคะแนน 4.5001-5.0000
จานวน 44 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 39.13 เท่ากัน ช่วงคะแนน 3.5001-4.0000 จานวน 20 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ช่วงคะแนน
3.0001-3.5000 จานวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลาดับ
ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่มีคะแนนต่ากว่า 3.0000 จานวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 1.73
37

ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
ส่วนราชการ (ต่อ)

คะแนนมิติภายนอก (ด้านประสิทธิผล)
สรุปการเปรียบเทียบคะแนนมิติภายนอก(ด้านประสิทธิผล)
ระหว่างปี 2556 - 2557

จานวนส่วนราชการ จานวนส่วนราชการ
ช่วงระดับคะแนน
มิติภายนอก
มิตภ
ิ ายนอก
ด้านประสิทธิผล ปี 56 ด้านประสิทธิผล ปี 57
<3.0000
7
8
3.0001-3.5000
11
8
3.5001-4.0000
26
25
4.0001-4.5000
41
36
4.5001-5.0000
60
69

ปี 56

ปี 57

คะแนนสูงสุด

5.0000

5.0000

คะแนนต่าสุด

2.4792

1.5929

คะแนนเฉลี่ย

4.2623

4.2972

SD

0.6054

0.6651

จากกราฟเห็นได้ว่า ตัวชีวัดในมิติภายนอกของส่วนราชการในปี 57 คะแนนในช่วง 4.5001-5.0000 มีแนวโน้มสูงขีนกว่าปี 56
เนื่องจาก กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัดทาคารับรองฯ และอทุธรณ์ตัวชีวัดได้เอง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ต่อ)
ส่วนราชการ (ต่อ)

คะแนนมิติภายใน (ด้านประสิทธิภาพ)
สรุปการเปรียบเทียบคะแนนมิติภายใน
ระหว่างปี 2556 - 2557

ช่วงระดับคะแนน

จานวนส่วนราชการ
มิติภายใน ปี 56

จานวนส่วนราชการ
มิติภายใน ปี 57

<3.0000

1

10

3.0001-3.5000

4

3.5001-4.0000

ปี 56

ปี 57

คะแนนสูงสุด

5.0000

4.9434

18

คะแนนต่าสุด

2.9333

1.7601

20

31

คะแนนเฉลี่ย

4.3306

4.0444

4.0001-4.5000

63

57

4.5001-5.0000

SD

0.3778

0.5758

57

30

จากกราฟเห็นได้ว่า ตัวชีวัดในมิติภายในของส่วนราชการในปี 57 คะแนนในช่วง 4.5001-5.0000 มีแนวโน้มลดลงกว่าปี 56
เนื่องจาก ตัวชีวัดเบิกจ่ายลดลง มีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
สรุปการเปรียบเทียบคะแนนมิติภายใน
รายตัวชีวัด ปี 2557

ส่วนราชการ (ต่อ)

≤3.0000

ช่วงระดับคะแนน

ตัวชีวัดที่ 3 เบิกจ่าย ตัวชีวัดที่ 4 พลังงาน

ตัวชีวัดที่ 5 IT

ตัวชีวัดที่ 6 พัฒนา
สมรรถนะองค์การ

ตัวชีวัดที่ 7 โปร่งใส

≤3.0000

88

24

2

13

34

3.0001-3.5000

8

14

3

22

12

3.5001-4.0000

8

13

16

13

11

4.0001-4.5000

4

15

33

17

14

4.5001-5.0000

38

80

92

81

72
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