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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

สํานักงาน ก.ก.

คํานํา
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จะบรรลุผลสําเร็จมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกคนต้องตระหนักถึงความสําคัญของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกลไกที่สําคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องร่วมกัน
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย
การดําเนินการดังกล่าว สํานักงาน ก.ก. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป
สํานักงาน ก.ก.
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คําอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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- มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
- มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ
- มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําปี ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยยกเลิกตัวชี้วัด จํานวน 2 ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.1
ร้อยละความสําเร็จในการลดรอบเวลาการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดให้เป็นลักษณะหนึ่งในการประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 และยกเลิกตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมาย เนื่องจากการพัฒนากฎหมาย
อาจไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นรูปธรรมได้ภายในปีที่มีการประเมินผล เนื่องจากต้องใช้
ระยะเวลาในการปรับปรุง แก้ไข หรือยกร่างกฎหมาย ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดตัวชี้วัดใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 จํานวน 1 ตัวชี้วัดในมิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทําคู่มือฯ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
กรอบการประเมินผลฯ ได้นําปัญหาอุปสรรคที่พบจากการตรวจติดตามผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รวมถึงข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมาประกอบ
การพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายละเอียด
ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน และน้ําหนักคะแนนของตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้แตกต่างกันตาม
ลักษณะภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวมทั้งสิ้นจํานวน 14 ตัวชี้วัดหลัก
2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(1) สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลปรับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 - 2555 และ
นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
กรุงเทพมหานครประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(2) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามกรอบที่สํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลกําหนด เพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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(3) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เป็น 2 ระดับ คือ
- ระดับกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ระดับหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกรุงเทพมหานครที่กํากับดูแลในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับปลัดกรุงเทพมหานคร
(4) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครดําเนินการตาม
คํารับรองฯ ที่ได้จัดทําไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(5) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบ
การประเมินผลฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหน่วยงาน
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด
(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการและส่งผลการประเมินให้สํานักงาน ก.ก.
(7) สํานักงาน ก.ก. ประมวลผลนําเสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินและ
ระบบการประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหน่วยงาน
(8) กรุงเทพมหานครนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การพัฒนา หรือการจัดสรรสิ่งจูงใจซึ่งอาจเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินให้แก่หน่วยงานตามผล
การประเมินและหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกําหนด
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้
1. สํานักงาน ก.ก. จัดทําคํารับรองฯ ระดับกรุงเทพมหานคร นําเสนอปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคํารับรองฯ
2. หน่วยงาน / ส่วนราชการฯ ศึกษารายละเอียดการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เงื่อนไขของตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํา
คํารับรองระดับหน่วยงาน
3. หน่วยงาน / ส่วนราชการฯ ชี้แจงทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมถึงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กําหนด
4. การจัดทําคํารับรองฯ ระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามคํารับรองฯ และส่งให้สํานักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลา
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ที่กําหนด เพื่อรวบรวมนําเสนอรองปลัดกรุงเทพมหานครที่กํากับดูแลในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจลงนามก่อน
นําเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามคํารับรองฯ ตามลําดับ
5. ให้หน่วยงาน / ส่วนราชการฯ จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดที่กําหนดส่งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสม (หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดจะประสานแจ้งให้ทราบต่อไป)
6. ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคํารับรองฯ ระดับ
กรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามคํารับรองฯ


การจัดทํารายงาน

1. หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของผล
การปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัดในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ และนําเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
2. หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดทํารายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ตามแบบรายงานส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่
กําหนด
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัต-ิ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ที่กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมิน
และระบบการประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร และนําเสนอ ก.ก. ทราบตามลําดับ


การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อาจมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ณ หน่วยงานผู้รบั การประเมิน ตามระยะเวลา
ที่กําหนด ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องทีแ่ สดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

มิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลตาม
พันธกิจ
มิติที่ 2 ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน
มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ)
2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2.2 ร้อยละของความสําเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ
2.2.1 ร้อยละของความสําเร็จของการ
ก่อหนี้ผูกพัน
2.2.2 ร้อยละของความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
2.3 ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํา
งบการเงิน
2.3.1 ร้อยละของความสําเร็จของ
การจัดทํางบการเงินถูกต้อง
2.3.2 ร้อยละของความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจําปี 2554 ถูกต้อง
2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ)
3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มิติที่ 3 ด้าน
คุณภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ

น้ําหนัก (ร้อยละ)
หน่วยงาน
ประเภทหน่วยงาน*
ที่รับผิดชอบ
Line
Staff Line & Staff
42
42
42
สยป.
42
3

42
3

42
3

สกก.

14

14

14

สงม.

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

4

4

4

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

4

4

4

25
5

25
3

25
4

3.2 ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
3.3 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร

6

5

5

4

4

4

3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ)

3

3

3

18

15

16

สนค.

สตน.
คณะ
ผู้ตรวจ
ราชการฯ
กองกลาง
สนป.
คณะ
ผู้ตรวจ
ราชการฯ
และ สกก.
สกก.
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มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

มิติที่ 4 ด้าน 4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
การพัฒนา
องค์การ
ราชการระดับบุคคล
4.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน
4.3 การดําเนินการของเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน
1) ความมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน
2) การพิจารณาจํานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน
4.4 ร้อยละของความสําเร็จการดําเนินการ
สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
บุคลากรในหน่วยงาน
4.5 ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินการกิจกรรม 5 ส
มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ)
รวมทั้งหมด

น้ําหนัก (ร้อยละ)
หน่วยงาน
ประเภทหน่วยงาน*
ที่รับผิดชอบ
Line
Staff Line & Staff
2
2
2
สกก.
2

5

4

สกก.

4

4

4

สกก.

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

4

4

4

สกก.

3

3

3

คณะผู้ตรวจ
ราชการฯ

15
100

18
100

17
100

* ประเภทหน่วยงาน ประกอบด้วย
หน่วยงานหลัก (Line)
หมายถึง หน่วยงานที่ทําหน้าที่บริการประชาชนโดยตรง
หน่วยงานสนับสนุน (Staff)
หมายถึง หน่วยงานที่ช่วยให้หน่วยงานหลักปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
ไม่มหี น้าที่บริการประชาชนโดยตรง
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานผสมผสานทั้ง 2 ลักษณะ (Line & Staff) หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่
บริการประชาชน และเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
ซึ่งสามารถจําแนกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตามลักษณะหน่วยงาน ได้ดังนี้
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รายชื่อหน่วยงานจําแนกตามประเภทหน่วยงาน

หน่วยงานหลัก (Line)
1. สํานักการแพทย์
2. สํานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3. สํานักงานเขต 50 เขต

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานผสมผสาน
ทั้ง 2 ลักษณะ (Line & Staff)
1. กองกลาง
1. สถาบันพัฒนาข้าราชการ
2. กองการเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร
3. สํานักงานกฎหมายและคดี 2. สํานักงานปกครองและ
4. สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทะเบียน
5. กองงานผู้ตรวจราชการ
3. กองประชาสัมพันธ์
6. กองการต่างประเทศ
4. สํานักการคลัง
7. สํานักงานเลขานุการสภา 5. สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
6. สํานักการโยธา
8. สํานักงานเลขานุการผู้ว่า 7. สํานักการระบายน้ํา
ราชการกรุงเทพมหานคร 8. สํานักการจราจรและขนส่ง
9. สํานักยุทธศาสตร์และ
9. สํานักสิ่งแวดล้อม
ประเมินผล
10. สํานักเทศกิจ
10. สํานักงบประมาณ
11. สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการ
กรุงเทพมหานคร
ท่องเที่ยว
11. สํานักงาน ก.ก.
12. สํานักพัฒนาสังคม
12. สํานักการศึกษา
13. สํานักผังเมือง
หน่วยงานสนับสนุน (Staff)

คําอธิบายตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติที่ 1

มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นการประเมิน : ผลสําเร็จในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

42

42

42

คําอธิบาย :
1. หน่วยงานได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามรูปแบบและเนื้อหาตามที่ สยป.กําหนด
โดยเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานปฏิบัติ และกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้แผนเป็นแนวทางบริหารความ
สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ต้องมีการกําหนดคํานิยาม
วิธีการจัดเก็บข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่แสดงผลการดําเนินงาน
3. มีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานภายในหน่วยงานสม่ําเสมอต่อเนื่อง โดยแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าหรือความสําเร็จในการดําเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดทุกรายการตามแผนปฏิบัติราชการ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดรวมทั้ง
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมที่ชัดเจนและมี
การรายงานผลความก้าวหน้าผ่านระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans)
แนวทางการประเมิน
การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ร้อยละ30)
จําแนกประเด็นการพิจารณาเป็น 3 องค์ประกอบคือ (1) การวางแผน (2) การแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และ (3) การติดตามประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (ร้อยละ 14) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย
1.1 มีกระบวนการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนจากภาคประชาชนหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น มีคณะทํางานฯ มีการประชุมร่วมกัน (ร้อยละ 2 )
1.2 หน่วยงานต้องกําหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2552-2555 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปีและแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2552-2556) พร้อมทั้งนําตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงานในมิติที่ 2 - 4 มาระบุไว้ด้วย (ร้อยละ 3)
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1.3 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
นิยาม เป้าหมาย วิธีคํานวณ ฯลฯ (ร้อยละ 3)
1.4 การกําหนดโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องหรือสนับสนุนตัวชี้วัดที่กําหนดใน
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (ร้อยละ 3)
1.5 โครงการ/กิจกรรมตามข้อ 1.4 ต้องกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งสามารถติดตาม
ผลการดําเนินงานได้ทุกขั้นตอน (ร้อยละ 3 )
(องค์ประกอบย่อยที่ 1.3 , 1.4 และ 1.5 ดําเนินการเฉพาะตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมตามมิติที่ 1)
องค์ประกอบที่ 2 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 8) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย
2.1 มีระบบหรือเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของผลงานในภาพรวมตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เช่น ห้องปฏิบัติการติดตามผล (war room) การติดตามผลงานด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องมีหัวข้อการติดตามอย่างน้อย 5 หัวข้อ ได้แก่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินการตามช่วงระยะเวลา โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัดโครงการ/กิจกรรม
(ร้อยละ 5)
2.2 หน่วยงานมีกระบวนการรายงานติดตามความก้าวหน้าตามข้อ 2.1 ต่อหัวหน้า
หน่วยงานเป็นรายไตรมาส (ร้อยละ 3)
องค์ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล (ร้อยละ 8) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย
3.1 หน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการฯ
ลงในระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plans) (ร้อยละ 2)
3.2 การบันทึกข้อมูลตาม 3.1 ต้องมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมครบถ้วนทุก
รายการที่กําหนดไว้ในระบบ Daily plans (ร้อยละ 3)
3.3 มีการรายงานความก้าวหน้าและปรับปรุงรายละเอียดผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้น หน่วยงานทําอะไร กับใคร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร และรายงานต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน (ร้อยละ 3)
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ร้อยละ 70)
พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินการในแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประเภท คือ
(1) ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ตัวชี้วัดตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี หรือ ตัวชี้วัดที่ส่งผลผลิต/ผลลัพธ์
ต่อแผนดังกล่าว โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามแผนฯ
(2) ตัวชี้วัดงานประจํา หมายถึง ตัวชี้วัดตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้อง
กําหนดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานหรือกลุ่มภารกิจภายในหน่วยงาน ยกเว้นกลุ่มงานหรือ
กลุ่มภารกิจที่มีตัวชี้วัดในกรอบการประเมินผลฯ มิติอื่นแล้ว
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ระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดมีได้ 2 ระดับ คือ ระดับผลผลิตและผลลัพธ์
ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ที่จัดทําขึ้นหรือผลิตขึน้
โดยหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือ เป็นการตอบคําถามที่ว่า
จะได้รับอะไรจากการดําเนินกิจกรรม นั้นๆ
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อประชาชน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหรือสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์อันเนื่องมาจากการจัดทําผลผลิตขึ้นมา หรือ
เป็นการตอบคําถามที่ว่าทําไมจึงมีการดําเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต นั้น
การกําหนดประเภทของตัวชี้วัด สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะร่วมกับหน่วยงานกําหนด
ประเภทและระดับความสําเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์) ของตัวชี้วัดทุกตัวที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดใดถูกจัดประเภทไว้แล้วจะไม่สามารถอยู่ในประเภทอื่นได้อีก
สําหรับ ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบเป็น
ผู้กําหนดเพื่อบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลผลิต/ผลลัพธ์ตามแผนที่กําหนด ดังนี้
(1) สํานักงานปกครองและทะเบียนกําหนดตัวชี้วัดของฝ่ายทะเบียน
(2) สํานักการศึกษากําหนดตัวชี้วัดของฝ่ายการศึกษา
(3) สํานักการคลังกําหนดตัวชี้วัดของฝ่ายรายได้
(4) สํานักสิ่งแวดล้อมกําหนดตัวชี้วัดของฝ่ายรักษาความสะอาด
(5) สํานักเทศกิจกําหนดตัวชี้วัดของฝ่ายเทศกิจ
(6) สํานักอนามัยกําหนดตัวชี้วัดของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(7) สํานักพัฒนาสังคมและสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกําหนดตัวชี้วัดของ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(8) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลกําหนด
ตัวชี้วัดของฝ่ายปกครอง
(9) สํานักการโยธาและสํานักผังเมืองกําหนดตัวชี้วัดของฝ่ายโยธา
ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ตรวจประเมินฯ จัดทํารายงานและสรุป
ภาพรวมเพื่อประเมินผล วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคทั้ง 50 เขต ส่งสํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานให้คิดคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน
2. การให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบให้คะแนนตามสัดส่วนที่ดําเนินการได้
• การให้คะแนนส่วนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ร้อยละ 30)
- องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (ร้อยละ 14)
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลภายหลังการปรับแผนประจําปี
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- องค์ประกอบที่ 2 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 8)
องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 การให้คะแนนตรวจสอบจากความครบถ้วนของระบบติดตาม
ความก้าวหน้าฯ ของหน่วยงานตามหัวข้ออย่างน้อย 5 หัวข้อที่ สยป.กําหนด โดยจะประเมินผล
ภายหลังการปรับแผนประจําปีของหน่วยงาน
องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 การให้คะแนนตรวจสอบจากกระบวนการรายงานความก้าวหน้า
ต่อหัวหน้าหน่วยงานรายไตรมาสตามสัดส่วนจํานวนครั้งที่รายงาน
- องค์ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล (ร้อยละ 8)
การให้คะแนนตรวจสอบจากระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plans)
โดยมีวิธีคิดคะแนน ดังนี้
องค์ประกอบย่อยที่ 3.1
โครงการ/กิจกรรม ที่บันทึกในระบบ x 2 = คะแนนไตรมาสที.่ ...
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ
องค์ประกอบย่อยที่ 3.2
โครงการ/กิจกรรม ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ x 3 = คะแนนไตรมาสที.่ ...
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ
องค์ประกอบย่อยที่ 3.3
โครงการ/กิจกรรม ที่มีรายงานความก้าวหน้า x 3 = คะแนนไตรมาสที.่ ...
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ
และให้นําผลคะแนนรายไตรมาสในแต่องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 3.2 และ 3.3 ไปคิดค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย

= ผลรวมของคะแนนรายไตรมาส
4

• การให้คะแนนส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ร้อยละ 70)
- กรณีตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ ให้คะแนนตามร้อยละของผลสําเร็จ
- กรณีตัวชี้วัดงานประจํา ให้คํานวณจากผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายในแต่ละ
ตัวชี้วัด ดังนี้
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(1) ตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายในระดับผลผลิต วิธคี ิดคะแนนให้นําร้อยละของผลสําเร็จ x 0.9
(2) ตัวชีว้ ัดที่มีเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ วิธคี ิดคะแนนให้นําร้อยละของผลสําเร็จ x 0.1+ 90
- การคํานวณคะแนนในส่วนที่ 2 ของสํานักงานเขต ให้น้ําหนักคะแนนของทุกฝ่ายที่นํามาวัดมี
น้ําหนักเท่ากัน
3. คะแนนในมิติที่ 1 คิดจากผลคะแนนในส่วนที่ 1 รวมกับผลคะแนนในส่วนที่ 2 คูณด้วย 45 หาร
ด้วย 100
เหตุผล :
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานผู้รับการประเมินมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากการระดม
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนําแผนไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน การติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน : สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน
- หนังสือเชิญประชุม สรุปผลการระดมความคิดเห็น ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 พร้อมภาคผนวก คํานิยามตัวชี้วัดฯ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานฯ ตามที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลกําหนด
- เอกสารหลักฐานที่แสดงความก้าวหน้าของตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ หรือเอกสารคําขอตั้ง/ขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติม หรือเอกสารขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือเอกสารด้านการเงินที่
เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานของสํานักที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ เช่น รูปภาพกิจกรรม รายงานการประชุม และสรุปผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม ฯลฯ
องค์ประกอบที่ 2 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ข้อมูลในระบบติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานในภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน โดยต้องมีอย่างน้อย 5 หัวข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินการตามช่วงระยะเวลา
- เอกสารหลักฐาน แสดงให้เห็นถึงวิธีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
ต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส
องค์ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล
- ข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกในระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plans)
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มิติที่ 2

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
น้ําหนัก :

ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

3

3

3

คําอธิบาย :
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งในการทํางานทั้งระดับหัวหน้า
งานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน
การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานขององค์กร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบาย
ตามที่จําเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทํางาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
แบ่งคะแนนเป็น 4 ระดับ (ขั้นตอนละ 1 คะแนน) โดยพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4

ขั้นตอนที่ 1
/
/
/
/

ความสําเร็จในการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
/
/
/

/
/

ขั้นตอนที่ 4

/

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร มีการถ่ายทอด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการผลักดันให้มีการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาจัดทําร่างคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และให้เป็นไปตามรูปแบบที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด
สําหรับการจัดทําคู่มือการปฏิบัตงิ านของสํานักงานเขต ให้สํานักงานเขตรับผิดชอบการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ตามที่สํานักงาน ก.ก. กําหนด (ปรากฏตามรายละเอียดข้างท้าย) ทั้งนี้ ให้
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สํานักงานเขต ประสานขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตต่างๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสํานักงานเขต
ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครส่งร่างคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 2 ให้สํานักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ของข้อมูล (กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดจะถูกหักคะแนน 0.5 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครดําเนินการปรับแก้
คู่มือการปฏิบัติงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร (ถ้ามี) และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ ส่งให้สํานักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลาที่
กําหนด (กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามตามระยะเวลาที่กําหนดจะถูกหักคะแนน 0.5 คะแนน)
เหตุผล :
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้งลดปัญหาความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน
และลดปัญหาความขัดแย้งในการทํางานระหว่างบุคคลของหน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.ก.
การดําเนินการ :
1. หน่วยงานผู้รับการประเมิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ซึ่งสํานักงาน ก.ก. ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดทําร่างคู่มือการปฏิบัติงานส่งให้สํานักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
3. สํานักงาน ก.ก. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานฉบับสมบูรณ์ และส่งให้
สํานักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
1. หลักฐานการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับจากการจัด
อบรมโดยสํานักงาน ก.ก.
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน /ส่วนราชการในสังกัดสํานัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมรายงานการประชุม
3. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานจากสํานักงานเขตต่างๆ
(เฉพาะสํานักงานเขต)
4. เอกสารร่างคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณา
5. เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานฉบับสมบูรณ์
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* เอกสารหลักฐานข้อ 3-5 สําหรับคู่มือการปฏิบัตงิ านของสํานักงานเขต ให้จําแนกตามฝ่ายต่างๆ
โดยสํานักงานเขตที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทําคู่มือของฝ่ายนั้นๆ เป็นผู้จัดส่งให้สํานักงาน ก.ก.
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต (จําแนกตามฝ่ายและสํานักงานเขตที่รับผิดชอบ)
สํานักงานเขตที่รับผิดชอบ
1.คลองเตย
2.คลองสาน
3.คลองสามวา
4.คันนายาว
5.จตุจักร
6.จอมทอง
7.ดอนเมือง
8.ดินแดง
9.ดุสิต
10.ตลิ่งชัน
11.ทวีวัฒนา
12.ทุ่งครุ
13.ธนบุรี
14.บางกอกน้อย
15.บางกอกใหญ่
16.บางกะปิ
17.บางขุนเทียน
18.บางเขน
19.บางคอแหลม
20.บางแค
21.บางซื่อ
22.บางนา
23.บางบอน
24.บางพลัด
25.บางรัก
26.บึงกุ่ม
27.ปทุมวัน
28.ประเวศ
29.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
30.พญาไท

คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายของสํานักงานเขต
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายการศึกษา
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การจัดทําคู่มอื การปฏิบัติงานของสํานักงานเขต (จําแนกตามฝ่ายและสํานักงานเขตที่รับผิดชอบ)
สํานักงานเขตที่รับผิดชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายของสํานักงานเขต
31พระโขนง
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายโยธา
32.พระนคร
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายการศึกษา
33.ภาษีเจริญ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ฝ่ายการศึกษา
สังคม
34.มีนบุรี
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายการศึกษา
35.ยานนาวา
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายรายได้
36.ราชเทวี
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายรายได้
37.ราษฎร์บูรณะ
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายการศึกษา
38.ลาดกระบัง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายการศึกษา
39.ลาดพร้าว
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
40.วังทองหลาง
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
41.วัฒนา
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
42.สวนหลวง
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
43.สะพานสูง
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
44.สัมพันธวงศ์
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
45.สาทร
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
46.สายไหม
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
47.หนองแขม
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายรายได้
48.หนองจอก
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
49.หลักสี่
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
50.ห้วยขวาง
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
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ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละของความสําเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

14

14

14

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 : ร้อยละของความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

7

7

7

คําอธิบาย :
1. ความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง หน่วยงานสามารถดําเนินการจนถึงขั้น
ลงนามสัญญา
2. ประเมินผลงบประมาณประจําปี
2.1 การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณี
พิเศษ
1) วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555 หมายถึง ผลรวมของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มี
งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ) รายการ/โครงการที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ ที่หน่วยงานสามารถดําเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555
2) งบประมาณหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2555 หมายถึง ผลรวมของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ) ทุกรายการ/โครงการที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา วิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ
2.2 การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1) ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ หมายถึง ผลรวมคะแนนของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลสมทบ) รายการ/โครงการที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) ที่หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ถึงขั้นตอนใด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555
2) จํานวนรายการ หมายถึง จํานวนรายการของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ)
ทุกรายการ/โครงการที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธปี ระมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
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3. ประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
3.1 วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 หมายถึง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2554 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ (อํานาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
ทุกหมวดรายจ่ายมาดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 ที่หน่วยงานสามารถดําเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555
3.2 วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน 2555 หมายถึง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2554 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ (อํานาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
ทุกหมวดรายจ่ายมาดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 ที่หน่วยงานสามารถดําเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
3.3 เงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 ที่ได้รับ
อนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ (อํานาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ทุกหมวดรายจ่ายมาดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 2555
4. ประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
4.1 ประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสิ้นเดือน
กันยายน 2555
1) วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555 หมายถึง ผลรวมงบประมาณของ
งบกลางประเภทงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรภายในเดือนกรกฎาคม 2555 บวก เงินยืมสะสมประเภทงบลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555 บวก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในผลผลิตแหล่งท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงวดแล้ว ทีห่ น่วยงานสามารถ
ดําเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555
2) งบกลางที่ได้รับจัดสรร บวก เงินยืมสะสมที่ได้รับอนุมัติ บวก เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลในผลผลิตแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติกัน
เงินงวดแล้ว หมายถึง งบกลางประเภทงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรภายในเดือนกรกฎาคม 2555 บวก เงินยืมสะสม
ประเภทงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555 บวก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลใน
ผลผลิตแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเทีย่ วที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ได้รับอนุมัติกันเงินงวดแล้ว
4.2 ประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายการ/โครงการ
ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555
1) ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ หมายถึง ผลรวมคะแนนของเงินงบกลาง
เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายการ/โครงการ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน 30 กันยายน
2555 ที่หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ถึงขั้นตอนใด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2) จํานวนรายการ หมายถึง จํานวนรายการของเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล รายการ/โครงการ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555
4.3 เงินงบกลางที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ตั้งแต่เดือน สิงหาคม เป็นต้นไป จะไม่นํามา
คํานวณในการก่อหนี้ผูกพัน
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เกณฑ์การให้คะแนน :
1. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจําปี
1.1 รายการ/โครงการ ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ
หรือวิธีกรณีพิเศษ
•
•
•
•
•
•
•
•

ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555
ก่อหนีผ้ ูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555

ต่ํากว่าร้อยละ 40
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 100

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน

รายการที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) คะแนนแต่ละรายการที่ได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555

• ดําเนินการถึงขั้นตอนจัดทําแบบและประมาณราคา
• ดําเนินการถึงขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการและกําหนดราคากลาง
แล้วเสร็จ
• ดําเนินการถึงขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกําหนด TOR
แล้วเสร็จ
• ดําเนินการถึงขั้นตอนขอเห็นชอบ TOR และลงประกาศ Web Site
• ดําเนินการถึงขั้นตอนประมูล
• ดําเนินการถึงขั้นตอนขออนุมัติจ้าง
• ดําเนินการถึงขั้นตอนตรวจร่างสัญญา , รอลงนามสัญญา
• ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

ได้ 0 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

3
4
5
6
7

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กรณีที่หน่วยงานต้องดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หลายครั้ง
จะนําครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นคะแนนประเมิน
ทั้งนี้ในการประเมินแต่ละรายการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 รายการที่อํานาจการอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ข้างต้น
กลุ่มที่ 2 รายการที่อํานาจการอนุมัติเป็นของปลัดกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การให้
คะแนนข้างต้นบวกเพิ่มค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนอีก 0.60 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 7 คะแนน
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กลุ่มที่ 3 รายการที่อํานาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนข้างต้น บวกเพิ่มค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนอีก 1.00 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 7
คะแนน
2. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
2.1 เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
•
•
•
•
•
•
•
•

ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555

ต่ํากว่าร้อยละ 40
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 100

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน

2.2 เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน 2555
•
•
•
•
•
•
•

ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555

ต่ํากว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 100

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน

3. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3.1 เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลสิ้นเดือนกันยายน 2555
•
•
•
•
•
•
•
•

ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555

ต่ํากว่าร้อยละ 40
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 100

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน
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3.2 การประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายการ/โครงการ
ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555
- คะแนนแต่ละรายการที่ได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555

•
•
•
•
•
•
•

ดําเนินการถึงขั้นตอนจัดทําแบบและประมาณราคา
ดําเนินการถึงขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการและกําหนดราคากลางแล้วเสร็จ
ดําเนินการถึงขัน้ ตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกําหนด TOR แล้วเสร็จ
ดําเนินการถึงขั้นตอนขอเห็นชอบ TOR และลงประกาศ Web Site
ดําเนินการถึงขั้นตอนประมูล (เคาะราคา)
ดําเนินการถึงขั้นตอนขออนุมัติจ้าง
ดําเนินการถึงขั้นตอนตรวจร่างสัญญา , รอลงนามสัญญา

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
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กรณีที่หน่วยงานต้องดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หลายครั้ง
จะนําครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นคะแนนประเมิน
เหตุผล :
เพื่อเป็นการเร่งรัดให้มีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยเร็ว และเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
การดําเนินการ :
ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ MIS 2 ให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบันเสมอ และสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2555 ของทุกหน่วยงานด้วยระบบ MIS 2
เมื่อหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนปี 2555 แต่ละรายการแล้วเสร็จ และมีงบประมาณ
เหลือจ่ายหลังการก่อหนี้ผูกพันให้โอนเข้างบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นทันที
เพื่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะสามารถนํางบประมาณเหลือจ่ายนั้นไปดําเนินการตามความจําเป็นตามนโยบาย
ด้านอื่น ๆ ต่อไป และการโอนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวจะกลับเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานผู้โอน เพราะตัวหารจะ
ลดลงทําให้ร้อยละของผลงานจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากหน่วยงานโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ไปตั้งรายการ
จ่ายใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก็จะนํามาคํานวณผลการก่อหนี้ผูกพันตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้วย
กรณีมีการโอนงบประมาณประจําปีให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ให้ประเมินที่
หน่วยงานผู้โอน
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพันของแต่ละ
หน่วยงาน ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ส่งให้สํานักงาน ก.ก. หรือ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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สูตรการคํานวณ : ร้อยละของความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
1. การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจําปี
1.1 ) รายการ/โครงการที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธี
พิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ
วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2555
X 100 =

ก%

งบประมาณรายจ่ายประจําปีหลังปรับโอนสิน้ เดือนมีนาคม 2555

นําค่า ก เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีรายการ/โครงการ ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพเิ ศษหรือวิธี
กรณีพิเศษ จะได้ค่าเป็น A คะแนน
1.2) รายการ/โครงการ ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( e-Auction)
ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ
=

B คะแนน

จํานวนรายการ

การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจําปี

A + B
การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจําปี

=

=

C คะแนน

2
2. การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
2.1 การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
X 100

= ข %

เงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ

นําค่า ข เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกรกฎาคม
2555 จะได้ค่าเป็น D คะแนน
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2.2 การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน 2555
วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน 2555
X 100 = ค %
เงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ
นําค่า ค เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน
2555 จะได้ค่าเป็น E คะแนน
การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี

= คะแนนที่สูงที่สุดระหว่าง D หรือ E =

F คะแนน

3. การประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3.1 การประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สิ้นเดือน
กันยายน 2555
วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2555
X

100

= ง%

งบกลาง + เงินยืมสะสม+ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

นําค่า ง เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุน
จากนําค่า ง เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุน
รัฐบาลสิ้นเดือนกันยายน 2555 จะได้ค่าเป็น G คะแนน
3.2 การประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายการ/
โครงการ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน 30 กันยายน 2555
ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ
= H

คะแนน

จํานวนรายการ

การประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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การประเมินผลเงินงบกลาง เงินยืมสะสม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล = G + H = I คะแนน

2
สูตรการคํานวณ :
2.2.1 ร้อยละของความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
ผลสําเร็จของการประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันในตัวชี้วัดที่ 2.2.1

C+F+I

=

J คะแนน

3.

เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลจากระบบ MIS 2 หากระบบ
MIS 2 ขัดข้องไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร / หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ผูกพันไว้ที่หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 : ร้อยละของความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

7

7

7

คําอธิบาย :
1. ความสําเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี หมายถึง หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2555 รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2555 ยกเว้น รายการ/โครงการ ประเภทงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรหลังเดือนกรกฎาคม 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2. จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสิ้นเดือนกันยายน 2555 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา หมวด
ค่าจ้างชัว่ คราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2555 ยกเว้น รายการ/โครงการ ประเภทงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรหลังเดือนกรกฎาคม 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลา
เบิกเหลื่อมปี)
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3. งบประมาณหลังปรับโอนสิ้นเดือนกันยายน 2555 หมายถึง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2555 รวม 7 หมวดรายจ่าย และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2555
ยกเว้น รายการ/โครงการ ประเภทงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรหลังเดือนกรกฎาคม 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 (ไม่รวมงบเพิม่ เติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน

•
•
•
•
•
•
•
•

เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนต่ํากว่าร้อยละ 30
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 30 ขึ้นไป
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 40 ขึ้นไป
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 50 ขึ้นไป
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 60 ขึ้นไป
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 70 ขึ้นไป
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 80 ขึ้นไป
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 90 ขึ้นไป

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน

เหตุผล :
เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนดซึ่งเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
การดําเนินการ :
1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กําหนด
2. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลจากระบบ MIS 2 ของ
กรุงเทพมหานคร
3. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลสําเร็จการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละ
หน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ส่งให้
สํานักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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สูตรการคํานวณ :
2.2.2 ร้อยละของความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสิ้นเดือนกันยายน 2555
X 100
งบประมาณหลังปรับโอนสิน้ เดือนกันยายน 2555

เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลจากระบบ MIS 2 หากระบบ
MIS 2 ขัดข้องไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร / หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล
หมายเหตุ
กรณีสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ 2555
ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินผลตามความเหมาะสม
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ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการจัดทํางบการเงินประจําปี 2554
ตัวชี้วัด : 2.3 ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

4

4

4

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 : ร้อยละของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินถูกต้อง
ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

2

2

2

คําอธิบาย :
1. ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินถูกต้อง หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทํางบการเงิน
ประจําปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สํานักการคลัง
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
2. ประเมินผลการจัดทํางบการเงินประจําปี
2.1 งบการเงินประจําปีของหน่วยงาน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบแสดง
ผลการดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยแนบงบทดลองก่อนปิด
บัญชี งบทดลองหลังปิดบัญชี ได้ถูกต้องตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร โดยส่งให้กองบัญชี สํานักการคลัง
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จะได้ 1 คะแนน หากหน่วยงานส่งภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
คะแนนจะลดลง ตามระยะเวลาการส่งตามเกณฑ์การให้คะแนน และจะได้ 0 คะแนน เมื่อส่งภายหลังวันที่ 30
กันยายน 2555 ไปแล้ว
2.2 กองบัญชี สํานักการคลัง จะทําการตรวจสอบงบการเงินประจําปีของหน่วยงานโดย
การกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงาน และสอบยันยอดบัญชีกับ
ส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน หากถูกต้องโดยไม่ได้รับการ
ทักท้วง หรือกรณีมีการแก้ไขให้นับระยะเวลาที่หน่วยงานนํากลับไปแก้ไขรวมกันทุกครั้งจนกว่างบการเงิน
ถูกต้องแต่ไม่เกิน 30 วันได้ 1 คะแนน กรณีแก้ไขงบการเงินได้ถูกต้องแต่เกิน 30 วัน การให้คะแนนจะ
เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน และได้ 0 คะแนน เมื่อแก้ไขงบการเงินถูกต้องภายหลังวันที่ 30 กันยายน
2555
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เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลการจัดทํางบการเงินถูกต้อง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การจัดทํางบการเงินและระยะเวลาในการส่งงบการเงิน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน พฤศจิกายน 2554
ได้ 1.00 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน ธันวาคม 2554
ได้ 0.95 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน มกราคม 2555
ได้ 0.90 คะแนน
- การจัดทํา – ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2555
ได้ 0.80 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน มีนาคม 2555
ได้ 0.70 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน เมษายน 2555
ได้ 0.60 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน พฤษภาคม 2555
ได้ 0.50 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน มิถุนายน 2555
ได้ 0.40 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน กรกฎาคม 2555
ได้ 0.30 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน สิงหาคม 2555
ได้ 0.20 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน กันยายน 2555
ได้ 0.10 คะแนน
- การจัดทํา - ส่งงบการเงิน
ภายหลังเดือน กันยายน 2555
ได้ 0.00 คะแนน
2. ความถูกต้องของงบการเงิน
- งบการเงินถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข หรือกรณีมีการแก้ไข ถ้าหน่วยงาน
แก้ไข
งบการเงินได้ถูกต้องภายใน 30 วัน
ได้ 1.00 คะแนน
- งบการเงินไม่ถูกต้องและนําไปแก้ไขได้ถูกต้องโดยนับระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไข
รวมกันทุกครั้ง ดังนี้
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31 – 60 วัน
ได้ 0.90 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 61 – 90 วัน
ได้ 0.80 คะแนน
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- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 91 – 120 วัน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 121 – 150 วัน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 151 – 180 วัน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 181 – 210 วัน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 211 – 240 วัน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 241 – 270 วัน
- ตั้งแต่ 271 วัน - 30 กันยายน 2555
- แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2555

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เหตุผล :
เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทํางบการเงินของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจ จุบัน ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายและระเบียบกําหนด และเป็นข้อมูลที่สําคัญในการจัดทํางบการเงินของหน่วยงานและงบการเงิน
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบัญชี สํานักการคลัง
การดําเนินการ :
1. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจําปีเพื่อให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่กําหนด และจะทําการประเมิน ผลความสําเร็จ ในการจัดทํางบการเงินของหน่ว ยงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2555 ของทุกหน่วยงาน
2. สํานักการคลังโดยกองบัญชี ประเมินผลสําเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้
คะแนนในตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ส่งให้สํานักงาน กก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เอกสาร/ หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล : งบการเงินประจําปีของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 : ร้อยละของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจําปี 2554 ถูกต้อง (แบบฟอร์มของกองบัญชี)
ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

2

2

2

คําอธิบาย :
1. ความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง หมายถึง หน่วยงาน
สามารถจัดทํารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 2554 (แบบฟอร์มของกองบัญชีเฉพาะ
เข้าเกณฑ์คงค้าง) ได้ถูกต้องและสามารถส่งรายงานให้กองบัญชี สํานักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2554
2. ประเมินผลรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
2.1 การจัดทํารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปี (แบบฟอร์มของกองบัญชี) โดยข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลยอดทรัพย์สินทางบัญชีในงบการเงินที่จะต้องตรงกับยอดบัญชีทรัพย์สินของ
หน่วยงาน โดยหน่วยงานรับรองความถูกต้อง พร้อมคํานวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่สําคัญในการนําไปประกอบการจัดทํางบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร โดยส่งให้กองบัญชี สํานักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จะได้ 1 คะแนน
หากหน่วยงานส่งภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 คะแนนจะลดลงตามระยะเวลาการส่งตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนและจะได้ 0 คะแนน เมื่อส่งภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2555
2.2 กองบัญชี สํานักการคลัง จะทําการตรวจสอบรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปี
ของหน่วยงานว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วงหรือกรณีมีการแก้ไขให้นับระยะเวลาที่
หน่วยงานนํากลับไปแก้ไขรวมกันทุกครั้งจนรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้องแต่ไม่เกิน 30 วัน ได้ 1 คะแนน
กรณีแก้ไขรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินได้ถูกต้องแต่เกิน 30 วัน การให้คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์การให้
คะแนนและจะได้ 0 คะแนน เมื่อแก้ไขรายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สินถูกต้องภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2555
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้องแบ่งเป็น
2 ส่วน ดังนี้
1. การส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปี 2554
- ส่งภายในเดือน พฤศจิกายน 2554
- ส่งภายในเดือน ธันวาคม 2554
- ส่งภายในเดือน มกราคม 2555
- ส่งภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2555
- ส่งภายในเดือน มีนาคม 2555
- ส่งภายในเดือน เมษายน 2555
- ส่งภายในเดือน พฤษภาคม 2555

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

1.00
0.95
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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-

ส่งภายในเดือน มิถุนายน 2555
ส่งภายในเดือน กรกฎาคม 2555
ส่งภายในเดือน สิงหาคม 2555
ส่งภายในเดือน กันยายน 2555
ส่งภายหลังเดือน กันยายน 2555

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2. การรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปี 2554 ถูกต้อง
- รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง โดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข หรือกรณีมีการแก้ไข
ถ้าหน่วยงานแก้ไขได้ถูกต้องภายใน 30 วัน
ได้ 1.00 คะแนน
- รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินไม่ถูกต้องและนําไปแก้ไขถูกต้องโดยนับระยะเวลาที่
หน่วยงานแก้ไข รวมกันทุกครั้ง ดังนี้
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31 – 60 วัน
ได้ 0.90 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 61 – 90 วัน
ได้ 0.80 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 91 – 120 วัน
ได้ 0.70 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 121 – 150 วัน
ได้ 0.60 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 151 – 180 วัน
ได้ 0.50 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 181 – 210 วัน
ได้ 0.40 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 211 – 240 วัน
ได้ 0.30 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 241 – 270 วัน
ได้ 0.20 คะแนน
- ตั้งแต่ 271 วัน - 30 กันยายน 2555
ได้ 0.10 คะแนน
- แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2555
ได้ 0.00 คะแนน
เหตุผล :
เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการควบคุมทรัพย์สิน
ของหน่วยงานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยเร็ว และเป็นข้อมูลที่สําคัญในการนําไปประกอบการจัดทํางบ
การเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบัญชี สํานักการคลัง
การดําเนินการ :
1. หน่วยงานจัดส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปีเพื่อให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และจะทําการประเมินผลความสําเร็จในการจัดทํารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของ
หน่วยงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี 2555 ของทุกหน่วยงาน
2. สํานักการคลังโดยกองบัญชี ประเมินผลสําเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้
คะแนนในตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ส่งให้สํานักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เอกสาร/ หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล : รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปีของหน่วยงาน
(แบบฟอร์มของกองบัญชี)
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หมายเหตุ
1. การนับจํานวนวันของงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้
1.1 กรณีหน่วยงานส่งงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินมาให้กองบัญชี การนับจํานวน
วันให้นับวันที่เจ้าหน้าที่กองบัญชีรับงบการเงิน / รับรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรวมเป็นจํานวนวันที่อยู่กอง
บัญชี
1.2 กรณีกองบัญชีส่งคืนงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินกลับไปแก้ไข การนับจํานวน
วันให้นับวันที่เจ้าหน้าที่หน่ว ยงานรับ คืนงบการเงิน / รายงานบัญชีมูล ค่าทรัพย์สินรวมเป็นจํานวนวัน ที่
หน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาในการแก้ไขงบการเงิน
2. ตัวอย่าง การจัดทํางบการเงิน (ส่วนที่ 1)
2.1 หน่วยงานส่งงบการเงินประจําปีงบประมาณ 2554 วันที่ 9 มกราคม 2555 หน่วยงาน
จะได้คะแนนจากการส่งงบการเงิน 0.9 คะแนน
2.2 กองบัญชีส่งงบการเงินกลับไปแก้ไข 3 ครั้งจนงบการเงินถูกต้อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จํานวน
17 วัน ครั้งที่ 2 จํานวน 24 วัน ครั้งที่ 3 จํานวน 20 วัน รวมจํานวนวันที่หน่วยงานนํางบการเงินกลับไปแก้ไข
จนถูกต้อง รวม 3 ครั้ง จํานวน 61 วัน หน่วยงานได้คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน 0.8 คะแนน
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ประเด็นการประเมิน : ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2555 โดยหน่วยงานสามารถจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง (ตาราง R1 R2
R3 R4 และ R4-1) และรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2)ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันและมีการนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด : 2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

4

4

4

คําอธิบาย(นิยามตัวชี้วัด) :
1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงานไม่
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
2. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยงและการกําหนดมาตรการในการวางแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้
ว่าการดําเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดการความเสี่ยง หลังจากประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่และทราบความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องตัดสินใจหาแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยจะต้องคํานึงถึงลักษณะของความเสี่ยง ระดับของความเสีย่ ง และต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
ทางเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยรวบรวมและจัดทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานต่อไป โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี คือ
(1) การยอมรับความเสี่ยง เป็นความเสีย่ งที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ําหรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่
จะได้รับ
(2) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็น
ความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ
ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทํา
ประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความไม่ชํานาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจ
จัดจ้างบุคลากรภายนอกมาดําเนินการแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด เป็นต้น
(3) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็น
ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการจัด
วางหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับ
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ที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงาน หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนํากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ
มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น
(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากหรือ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ และส่งผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือ
กระบวนงานอย่างสูงแต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นได้ จึงจําเป็นต้องหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงด้วยการหยุดดําเนินการ ยกเลิกโครงการ ลดเนื้องาน หรือลดกิจกรรมที่กําหนดไว้
4. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สนิ
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต โดยการควบคุม
ภายในเป็นหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงที่จะช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางแผนไว้ในงวดก่อนว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถลด
หรือควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น 13 ขั้นตอน รวม 100 คะแนน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (5 คะแนน) หน่วยงานจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน (เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ) และหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งภายในหน่วยงาน (เป็นกรรมการฯ) เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทํา
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ทั้งนี้อาจแต่งตั้งคณะทํางานเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยในการดําเนินการได้
ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(5 คะแนน) หน่วยงานจัดให้มีการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้ภายในหน่วยงาน เช่น การจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง (10 คะแนน) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือคณะทํางาน ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง
ของแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม(ทั้งงานประจําตามภารกิจและงานตามนโยบายของผู้บริหาร) โดยพยายาม
ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และบันทึกหรือระบุความเสี่ยงที่ค้นพบเหล่านั้น
ลงในตารางการค้นหาและระบุความเสี่ยง (ตาราง R1)
ขั้นตอนที่ 4 การตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน และการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (10 คะแนน) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือคณะทํางาน
ดําเนินการดังนี้
4.1 ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรือจุดอ่อนของระบบ
การควบคุมภายใน โดยการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ตามหนังสือแนวทางการจัด
วางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
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แบบสอบถามอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น หน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง สามารถนํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง/กิจกรรม เช่น ISO HA เป็นต้น มาเป็นแบบสอบถามได้
4.2 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในโดยการตอบแบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน แบบ ปย.1 ตามหนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน (5 คะแนน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือคณะทํางาน นําแผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง
R4) ของงวดก่อน (2554) มาติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยงตามวิธีและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
เพื่อทราบสถานะการดําเนินการ ผลการดําเนินการ และปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากจัดการความเสี่ยง และบันทึกการติดตามประเมินผลลงในรายงานการติดตามผลการบริหารความ
เสีย่ งของงวดก่อน (ตาราง R4-1)
ขั้นตอนที่ 6 การระบุความเสี่ยงเพิ่มเติม (5 คะแนน) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงาน หรือคณะทํางาน นําความเสี่ยงที่ค้นพบจากการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน จากขั้นตอนที่ 4 ข้อ 4.1 และ 4.2 ตามลําดับและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ
ของความเสี่ยงที่เหลือหลังจากจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 5 ไปบันทึกลงในตารางการค้นหาและระบุ
ความเสี่ยง (ตาราง R1) เพิ่มเติมจากความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
(10 คะแนน) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือคณะทํางาน นําความเสี่ยงที่ค้นพบจาก
ขั้นตอนที่ 3 ,4 และ 5 ในตารางค้นหาและระบุความเสี่ยง(ตาราง R1) มาร่วมกันค้นหาปัจจัยเสีย่ งหรือ
สาเหตุของแต่ละความเสี่ยงและพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อแสดงระดับและลําดับความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนด
และบันทึกลงในตารางการค้นหาและระบุความเสี่ยง (ตาราง R1) ให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 8 การจัดลําดับความเสี่ยง (5 คะแนน) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
หรือคณะทํางานนําข้อมูลจากตาราง R1 ไปจัดลําดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงและบันทึกลงในตาราง
การจัดลําดับความเสี่ยง (ตาราง R2) โดยเรียงลําดับจากความเสี่ยงจากระดับสูงมากจนถึงน้อยมาก
ขั้นตอนที่ 9 การนําความเสี่ยงไปประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ ( 10 คะแนน) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือคณะทํางาน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจาก
ตาราง R2 โดยคํานึงถึงระดับความเสี่ยง และทรัพยากรที่หน่วยงานมีอยู่ เพื่อนํามาประเมินผลการควบคุม
ภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุของความเสี่ยงว่าสามารถควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินผลการควบคุม
ภายในและการจัดการ (ตาราง R3)
ขั้นตอนที่ 10 การจัดการความเสี่ยง ( 10 คะแนน) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานหรือคณะทํางาน นําความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากประเมินผลการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ตามตาราง R3 มาร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองความเสี่ยง โดย
ต้องคํานึงถึงลักษณะของความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือก
นั้นๆ เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง R4)
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ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานประเมินผลการควบคุม
แล้วเห็นว่ายังไม่มีการควบคุมใดๆ หรือมีการควบคุมอยู่จริงแต่ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงได้
จึงต้องนําไปค้นหาวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงลงสู่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ขั้นตอนที่ 11 การจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (5คะแนน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือคณะทํางาน นําข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง
(เฉพาะกรณีที่เลือกจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการลดความเสี่ยงในตาราง R4) ตามตาราง R1 R2 R3 และ R4
จัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย.2 ตามหนังสือแนวทางการจัด
วางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขั้นตอนที่ 12 การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามที่กําหนด ( 5 คะแนน) หน่วยงานจัดส่ง
รายงานการควบคุมภายใน จํานวน 2 แบบ คือ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.1 และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.2 ให้สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร รวบรวมภายในกําหนดวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี
ตามหนังสือที่ กท 0407 /1060 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในและยกเลิกแบบรายงานข้อมูลตรวจสอบภายใน
หากหน่วยงานจัดทําแบบรายงานการควบคุมภายในครบถ้วน แต่ไม่ส่งรายงานดังกล่าวให้
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร รวบรวมภายในกําหนด (15 ตุลาคม 2555) จะถูก
ตัด 10 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 13 การประเมินคุณภาพการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (15 คะแนน) เมื่อหน่วยงานจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน
ตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว สํานักงานตรวจสอบภายในจะทําการประเมินคุณภาพของการจัดทํา
รายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อให้คะแนนในแต่ละประเด็น
ดังต่อไปนี้
13.1 ความถูกต้อง ครบถ้วนและสัมพันธ์กันของข้อมูลในรายงานการบริหารความเสี่ยง
(ตาราง R1 R2 R3 R4 และ R4-1) และรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และปย.2) เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในคู่มือการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครและ
ตามหนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (5 คะแนน)
ความถูกต้อง หมายถึง แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุม
ภายในถูกต้องตามที่กําหนด และตารางการค้นหาและระบุความเสี่ยง(ตาราง R1) ให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง การคํานวณคะแนน การแสดงระดับและลําดับ
ความเสี่ยงถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนด และการใส่เลขกํากับลําดับของความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงถูกต้อง ตาราง
การจัดลําดับความเสี่ยง (ตาราง R2) จัดลําดับปัจจัยเสี่ยงเป็นไปตามระดับความเสี่ยงและลําดับความเสี่ยง
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน หมายถึง การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและ
รายงานการควบคุมภายใน ครบถ้วนทุกช่อง
ความสัมพันธ์กันของข้อมูล หมายถึง ข้อมูลในรายงานการบริหารความเสี่ยง
และรายงานการควบคุมภายใน ต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน เช่น ในตารางการค้นหาและระบุ
ความเสี่ยง (ตาราง R1) วัตถุประสงค์สอดคล้องสัมพันธ์กับงาน/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงาน
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ที่หน่วยงานนํามาพิจารณา ความเสี่ยงสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความ
เสี่ยงสอดคล้องสัมพันธ์กับความเสี่ยง และข้อมูลในรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน แบบ ปย.2 สอดคล้องและสัมพันธ์กับข้อมูลในรายงานการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูลมาจากรายงาน
การบริหารความเสี่ยงในกรณีที่แผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง R4) เลือกวิธีจัดการความเสี่ยงโดยวิธีลด
ความเสี่ยง)
13.2 การนําไปปฏิบัติจริง (10 คะแนน) หน่วยงานต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการนํา
แผนการบริหารความเสี่ยง(ตาราง R4) ของงวดก่อน (งบประมาณ พ.ศ. 2554) ไปปฏิบัติจริงครบถ้วนตามวิธี
จัดการความเสี่ยงและกิจกรรมการจัดการความเสีย่ งที่กําหนด โดยแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมและมีหลักฐาน
ชัดเจน เช่น หน่วยงานมีความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง และได้วางแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ด้วยวิธีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน (ลดความเสี่ยง) โดยมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ดังนั้นหน่วยงานต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานไว้ประจําหน่วยงานจริง
เหตุผลในการนําเสนอตัวชี้วัด : เพื่อให้เป็นไปตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2552 – 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.5 กลยุทธ์หลัก 5.5.3 ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลักที่ 2
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
การดําเนินการ : หน่วยงานจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนทั้งหมด 13 ขั้นตอนได้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีคุณภาพ และรายงานผลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
การประเมินทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและคณะทํางาน(ถ้ามี)
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้ภายในหน่วยงาน
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
4. ตารางการค้นหาและระบุความเสีย่ ง (ตาราง R1)
5. ตารางการจัดลําดับความเสี่ยง (ตาราง R2)
6. แบบการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดการ (ตาราง R3)
7. แผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง R4)
8. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน (ตาราง R4-1)
9. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน- แบบ ปย.1
10. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.2
11. แบบสอบถามการควบคุมภายในตามภาคผนวก ข ตามหนังสือแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุ ม ภายในและการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ
แบบสอบถามอื่นที่เหมาะสม
12. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการนําแผนการบริหารความเสี่ยง(ตาราง R4) ของงวด
ก่อน (งบประมาณ พ.ศ. 2554) ไปปฏิบัติจริง
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มิติที่ 3

มิติด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด :
3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
น้ําหนัก :

ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

5

3

4

คําอธิบาย :
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้
มารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่
หน่วยงานนั้น ๆ ให้บริการ
การสํารวจครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น
• ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
• ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
• ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
• ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
• ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน
• ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน
ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน 1 – 5
คะแนนที่ได้เป็นไปตามค่าเฉลี่ย สุดท้ายจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการโดยใช้
ทศนิยม 3 ตําแหน่ง
เหตุผล :
1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา
3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอํานาจ การ
ตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็น
อย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
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2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้ายคือ ทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การ
ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หาก
ปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่นับว่ามีการปฏิบัติงานและบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่าง
แท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
การดําเนินการ :
1. ให้ทุกหน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่ว ๆ ไป กับประชาชน หรือบุคคล
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริการทุกด้าน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. ผู้ประเมินทําการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจ
ร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดที่ 3.1 ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดเพื่อนําเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณา
3. แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของ
หน่วยงานนั้น ๆ ไว้ที่หน่วยงานพร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์และประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด : 3.2 ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
น้ําหนัก :

ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

6

5

5

คําอธิบาย :
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการต่อ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จากทุกช่องทางที่มีการบันทึกเข้าสู่ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย
ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
(กองประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สํานักและสํานักงานเขต) หรือ
หน่วยงานภายนอก (เช่น ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111) ศูนย์ดาํ รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น)
การจัดการกับเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนมักเกิดขึ้นเมื่อประชาชน/ผูร้ ับบริการไม่ได้รับความ
สะดวก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน (วิธ/ี
ระบบการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น) และต้องการให้หน่วยงาน
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนนั้นๆ อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหน่วยงานควรบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์
ทุกวัน แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด รายงานผลการแก้ไข
ปัญหาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ และบันทึกรายละเอียดผลการดําเนินการให้สามารถตอบผู้ร้องได้ผ่าน
ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ทันทีที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้
หน่วยงานอาจประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนหรือผู้รับบริการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
การทํางาน ซึ่งจะส่งผลให้จํานวนเรื่องร้องเรียนลดลง และประชาชน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย
การดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หมายถึง การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าผล
การดําเนินงานผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่าน
ระบบฯ
รายละเอียดผลการดําเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ หมายถึง ผลการดําเนินการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ โดยระบุวิธีการดําเนินการ/พิจารณาเรื่อง
การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การดําเนินคดี แจ้งการพิจารณายุติเรื่อง หรืออื่นๆ ตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการ (กรณีสามารถติดต่อ
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ผู้ร้องได้) ทั้งนี้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถ
ตอบชี้แจงผู้ร้องได้
ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนหรือผู้รับบริการต่อหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครนั้น มี
หลายประเภท ซึ่งในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครได้จัดประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ไว้ 23 ประเภท และเรื่องที่ไม่จัดอยู่ในประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้อีกส่วนหนึ่ง การประเมินผล
ความสําเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามตัวชี้วัดที่ 3.2 กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร จะประเมิน
เฉพาะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยู่ในกลุ่มประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 23 ประเภท ดังต่อไปนี้
ตาราง แสดงประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 3.2
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ประเภทร้องเรียน/เรื่องราวร้องทุกข์
เกี่ยวกับ
อาคาร
บาทวิถี
ถนน
สะพาน
เขื่อน คูคลอง
ท่อระบายน้ํา
ที่พักผู้โดยสาร
ไฟฟ้า
ประปา
โทรศัพท์
น้ําท่วม

ลําดับ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ประเภทร้องเรียน/เรือ่ งราวร้องทุกข์
เกี่ยวกับ
ขยะและสิ่งปฏิกูล
ต้นไม้ สวนสาธารณะ
สภาพแวดล้อมเป็นพิษ
กระทําผิดในที่สาธารณะ
ปัญหาจราจร
การบริหารงานบุคคล
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
การคุ้มครองผู้บริโภค
ยาเสพติด
เหตุเดือดร้อนรําคาญ
เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ
เรื่องฉุกเฉิน

สําหรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ผ่านทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ และมิได้จัดอยู่ในกลุ่มข้างต้น
กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร จะไม่นํามาประเมินความสําเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เช่น เรื่องการชมเชย การขอบคุณ ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องทุกข์ของต่างจังหวัด การโทรมาก่อกวน โทรผิด
หมายเลข การติดตามเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์รับแจ้งทุกข์กรุงเทพมหานคร กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการลงรหัสแยกประเภทเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS แล้ว ซึ่งการประเมินผลจะ
ประเมินเฉพาะประเภทของเรื่องที่กําหนดเท่านั้น *** ระยะเวลาการดําเนินการของเรื่องร้องเรียน/
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เกณฑ์การให้คะแนน :

กําหนดให้มีคะแนนตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
1
2
3
4

คะแนน
1
2
1
1

กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฯให้หน่วยงานนั้นๆ ได้รับคะแนนเต็มสําหรับตัวชี้วัดที่ 3.2
หมายเหตุ
1. กรณีหน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฯ คะแนนที่ได้จะลดหลั่นลงไปโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์หรือวิธีการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน
2. วิธีการนับวันปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน หน่วยงานประเมินและหน่วยงานผู้ถูกประเมินให้นับเฉพาะ
วันทําการ หากวันที่กําหนดในขั้นตอนใดตรงกับวันหยุดทําการ หน่วยงานต้องปฏิบัติในวันทําการถัดไป
เท่านั้น
3. กรณีที่ระบบฯ ขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ให้หน่วยงานพิมพ์หน้าจอ (Print
Screen) ที่แสดงความผิดปกติของระบบแนบรายงานประจําเดือน
4. หากหน่วยงานไม่จัดทํารายงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ส่งให้กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ตามระยะเวลาที่กําหนด จะถูกตัดคะแนน เดือนละ 0.1 คะแนน
ขั้นตอนที่1 :

การรับเรื่อง : พิจารณาจากจํานวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันทําการ
นับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯ แจ้งดําเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดําเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันที่
หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ (รายงานครั้งที่ 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจํานวนเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กรณีศูนย์ฯ แจ้งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานดําเนินการไม่ถูกต้อง (ส่งเรื่องผิด
หน่วยงาน) หรือเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการโดยประสานงานกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานภายนอก) ให้หน่วยงานประสานงานเพื่อแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องบันทึกผลการประสานงานเข้าสู่
ระบบฯ ภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวัน ที่ห น่ว ยงานมีการตอบรับผ่านระบบ ฯ
มิฉะนั้นระบบฯ จะประมวลผลเป็นเรื่องคงค้างซึ่งมีผลต่อการประเมินในขั้นตอนนี้ได้

ขั้นตอนที่ 2 :

การดําเนินการแก้ไข : พิจารณาจํานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการดําเนินการแก้ไขและรายงาน
ผลการดําเนินการโดยระบุรายละเอียดผลการดําเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้
และมีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ(กรณีที่ไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทําการนับ
ถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ/รายงานครั้งที่ 1) ทุกวันที่ 15 และ
วันที่ 30 ของเดือน (สําหรับเดือนกุมภาพันธ์กําหนดเป็นวันทําการสุดท้ายของเดือน)
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จนกว่าการดําเนินการแล้วเสร็จ หากไม่รายงานในช่วงเวลาที่กําหนดแม้แต่ครั้งเดียวจะถือ
ว่าการดําเนินการในเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไม่สมบูรณ์ในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3 :

การรายงานผล : พิจารณาการจัดทํารายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปการดําเนินการแก้ไข
เรื่ อ งร้ องเรี ย นหรื อ ข้ อเสนอแนะ ให้หั ว หน้ า หน่ ว ยงานทราบ ทุ ก เดือ นและนํ า ส่ ง ให้
กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4 :

จํานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ณ วันสิ้นปีงบประมาณ : พิจารณาสถิติจํานวน
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ใน
สถานะดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจํานวน
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการที่รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองกลาง
สํานักปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาจากระบบฯ ตามทีป่ รากฏในรายงาน CPL_R005

เหตุผล :
เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา
3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน :

กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลที่ใช้ดําเนินการ : ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
การดําเนินการ : หน่วยงานผู้รับการประเมินตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์จากระบบ MIS ทุกวัน อย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จอย่างมี
คุณภาพ และบันทึกรายละเอียดผลการดําเนินการที่สามารถตอบผู้ร้องได้ผ่านระบบฯ ทันทีที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ หรือเมื่อมีการรายงานความก้าวหน้าตามที่กําหนด
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินผล แสดงหลักฐานถึงความสําเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์
ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดที่ 3.2 ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 - 3
- แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์
- แบบสรุปผลการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
- แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4
- แบบรายงานรหัส CPL_R005
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ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาระบบราชการใสสะอาด
ตัวชี้วัด : 3.3 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

4

4

4

คําอธิบาย :
ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร หมายถึง
การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของหน่วยงาน และได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะผู้ประเมินที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ประสานราชการใสสะอาดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานให้ความสําคัญต่อการสร้างความใสสะอาด
มีกลไกการบริหารงานที่มีมาตรฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
วิธีการคํานวณ

จํานวนตัวชี้วัดที่ดําเนินการ x 100
จํานวนตัวชี้วัดทีร่ ับผิดชอบ

= ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ ฯ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
1. ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 75 ลงไป
เท่ากับ 0 คะแนน
2. ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 80
เท่ากับ 1 คะแนน
3. ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 85
เท่ากับ 2 คะแนน
4. ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 90
เท่ากับ 3 คะแนน
5. ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 95
เท่ากับ 4 คะแนน
6. ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 100
เท่ากับ 5 คะแนน
เหตุผล :
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐจัดทําและประกาศใช้
แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด โดยกําหนดให้เป็นนโยบายสําคัญของทางราชการ ประกาศเป็นแผน
ระดับชาติ กรุงเทพมหานครจึงดําเนินการสร้างราชการใสสะอาด ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดย
กําหนดเป็นแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และให้ทุกหน่วยงานและส่วน
ราชการนําแผนกลยุทธ์ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานใสสะอาดภายใต้มาตรฐานความใสสะอาด
เดียวกัน ให้เกิดระบบการทํางานที่ดีสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดได้ภายในหน่วยงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และสํานักงาน ก.ก.
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การดําเนินการ :
1. ทุกหน่วยงานและส่วนราชการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของ
กทม.
2. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประเมินผลหน่วยงานและส่วนราชการตามตัวชี้วัดที่
กําหนดตามแผนกลยุทธ์ ฯ และส่งผลการประเมินความสําเร็จการดําเนินงานราชการใสสะอาดของหน่วยงาน
และส่วนราชการ ให้สํานักงาน ก.ก. ดําเนินการประมวลผล
เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
การประเมินผลจากส่วนกลางของคณะกรรมการประสานราชการใสสะอาดกรุงเทพมหานคร
โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องจัดเตรียมเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบ
ข้อมูล
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ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาคุณภาพการบริการ
ตัวชี้วัด : 3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

3

3

3

คําอธิบาย :

การประเมินตามตัวชี้วัดที่ 3.4 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ
1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่
หน่วยงานนําเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน สํานักงาน ก.ก. จะตรวจติดตามผลการดําเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 ว่าหน่วยงานยังคงสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการหรือมีการพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
ให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาจะประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ของโครงการที่กําหนดไว้ โดยหน่วยงานต้องดําเนินการให้ได้ผลไม่ต่ํากว่าเป้าหมายที่ผ่านการประเมินผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หากหน่วยงานไม่สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่ได้ผ่านการประเมินแล้ว
จะถูกตัดคะแนนในตัวชี้วัดที่ 3.4 เท่ากับ 0.5 คะแนน (จากน้ําหนักคะแนนของตัวชี้วัดที่ 3.4)
2. การดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่มีการให้บริการแก่ผู้รับบริการใน
ลักษณะต่าง ๆ 10 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะ
รายละเอียด
ที่
1
การให้บริการทางระบบอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้
บริการได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ต้องเป็นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ มิใช่การให้ข้อมูลหรือการให้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
2
การให้บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ บริการอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานเวลาและคุณภาพที่
หน่วยงานผู้ให้บริการกําหนดทุกครั้ง
หากเป็นโครงการในลักษณะที่ต้องมีการจัดทําฐานข้อมูลในระบบ หน่วยงานต้องจัดเก็บ
ข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอโครงการ ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลามาตรฐาน
การให้บริการตามที่คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดี
ที่สุดเห็นชอบ
3
กําหนดงานบริการที่สมควรให้เอกชนดําเนินการแทน ซึ่งจะให้บริการที่ดีและคุ้มค่ากว่าที่
หน่วยงานดําเนินการเอง ซึ่งต้องเป็นงานบริการในลักษณะการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่
ผู้รับบริการได้รับประโยชน์โดยตรง และไม่ใช่ลักษณะงานประจําที่ต้องดําเนินการอยู่แล้ว
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ลักษณะที่
รายละเอียด
4
มีโปรแกรมประยุกต์ส่วนกลางเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แลกเปลีย่ น เชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการที่จะสามารถขอหรือนําข้อมูลไปใช้
5
ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ โดยการบริการยังคงมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือมีมาตรฐานเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม
6
ลดขั้นตอนการให้บริการ แบ่งเป็น 2 กรณี
6.1 สํานักและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
การลดขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การลดขั้นตอนการให้บริการในกระบวนงานต่างๆ ให้
เหลือขั้นตอนเดียว
6.2 สํานักงานเขต
การลดขัน้ ตอนการให้บริการ หมายถึง การลดขั้นตอนการทํางานตามแผนผัง/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ได้มีการกําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานลงอย่างน้อย 2 ขั้นตอน หรือให้เหลือเพียง
ขั้นตอนเดียว เช่น การขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ กรณีที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
สํานักงานเขตสามารถออกใบอนุญาตได้ทันที โดยลดขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่จริง แต่จะมี
การตรวจสอบและยกเลิกใบอนุญาตในภายหลังเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
เป็นต้น
7
เพิ่มช่องทางในการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการมากขึ้น
8
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) หมายถึง การ
ดําเนิน กิจ กรรมการให้บ ริการที่เกี่ย วข้องกับ อํานาจหน้าที่ ภารกิจของหน่ว ยงาน และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและโดย
อ้อมกับหน่ว ยงาน ด้ว ยการใช้ทรัพยากรจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ในอันที่จะทําให้
สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข โดยกิจกรรมที่ดําเนินการต้องมีลักษณะ ดังนี้
1) ดําเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
2) ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่สร้างปัญหาแก่ผู้รับบริการ/ชุมชน/สังคมที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และ
3) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงาน และ
4) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและยั่งยืนต่อสังคม/ชุมชน โดยให้
ประชาชน/ผู้รับบริการมีส่วนร่วม และ
5) ไม่ใช่การบริจาค หรือการทําบุญ
9
การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ หมายถึง การสร้างหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์/
กระบวนการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการของหน่วยงาน
10
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยสํานักงานเขตนํางานบริการ
(เฉพาะ อย่างน้อย 3 งานบริการ มาให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับบริการ
สํานักงาน งานประเภทต่าง ๆ ในจุดเดียวกัน เช่น การให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนบัตร และ
เขต) ทะเบียนทั่วไป
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ผู้รับบริการ หมายถึง
1. ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ
2. บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการจาก
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
แนวทางการนําเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
1. ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นโครงการให้บริการในลักษณะใดจากลักษณะที่กําหนดเพียง 1 ลักษณะ
2. มุ่งเน้นการให้บริการเป็นหลัก มีลักษณะการให้บริการที่โดดเด่น มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
และสร้างความเป็นเลิศ เมื่อเทียบกับการให้บริการตามปกติของหน่วยงาน
3. มีคุณภาพ ความคุ้มค่า ความยากง่าย และความท้าทายที่เหมาะสม
4. กรณีเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หากเป็นระบบที่กรุงเทพมหานคร
มีอยู่แล้วให้นํามาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และกรณีเป็นโครงการใหม่ ต้องผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครก่อน จึงสามารถนําเสนอเป็น
โครงการให้บริการที่ดีที่สุดได้
5. ไม่เป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายหรือการสัง่ การของผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือ
สํานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
6. ประเภทของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
6.1 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
6.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่เคยดําเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
และนํามาพัฒนาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้หน่วยงานต้องระบุประเด็นที่จะพัฒนาเพิ่มเติม
จากโครงการเดิม
เกณฑ์การให้คะแนน : มี 2 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 (2 คะแนน) วัดจากความสําเร็จในการดําเนินการให้บริการตามลักษณะการ
ให้บริการที่ดีที่สุด ตามองค์ประกอบย่อย ดังนี้
ลักษณะการให้บริการ
องค์ประกอบ
ลักษณะที่ 1 การให้บริการทางระบบ
1. มีการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ
อินเตอร์เน็ตแบบครบวงจรจุดเดียว
อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว
เบ็ดเสร็จ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้
การติดประกาศต่าง ๆ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
บริการได้ตลอดเวลา จากทุกสถานที่
( 0.4 คะแนน)
โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่
2. มีการจัดเก็บสถิติผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (0.4 คะแนน)
3. มีการวัดระดับความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (0.4 คะแนน)
4. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 (0.4 คะแนน) หากระดับความพึงพอใจต่ํากว่า
ร้อยละ 80 คะแนนที่ได้จะลดหลั่นตามสัดส่วน
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
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ลักษณะการให้บริการ

องค์ประกอบ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)
ลักษณะที่ 2 การให้บริการผ่านทาง
1. มีการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ
เจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว
โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
การติดประกาศต่าง ๆ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการ
(0.4 คะแนน)
อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานเวลาและ
2. มีการกําหนดเวลามาตรฐานในการให้บริการ (0.4 คะแนน)
คุณภาพที่หน่วยงานผู้ให้บริการกําหนด 3. ร้อยละ 90 ของงานที่ให้บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบ
ทุกครั้ง
วงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เป็นไปตามเวลามาตรฐานในการ
ให้บริการที่กําหนดไว้ (0.4 คะแนน)
4. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
สํารวจการประชุมรับฟังความคิดเห็น (0.4 คะแนน)
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุจํานวนผู้มาใช้บริการ ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อ
พัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
ทราบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)
ลักษณะที่ 3 กําหนดงานบริการที่
1. มีการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ
สมควรให้เอกชนดําเนินการแทน ซึ่งจะ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว การติด
ให้บริการที่ดีและคุ้มค่ากว่าที่หน่วยงาน
ประกาศต่าง ๆ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ( 0.4
ดําเนินการเอง
คะแนน)
2. มีผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานดําเนินการเองกับการให้เอกชนดําเนินการ
(0.4 คะแนน)
3. มีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างการให้บริการของหน่วยงานกับการให้บริการของ
เอกชน (0.4 คะแนน)
4. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
สํารวจ การประชุมรับฟังความคิดเห็น (0.4 คะแนน)
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)
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ลักษณะการให้บริการ
ลักษณะที่ 4 มีโปรแกรมประยุกต์
ส่วนกลางเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถบันทึก แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ลักษณะที่ 5 ลดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ โดย
การบริการยังคงมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือมีมาตรฐานเท่าเดิม
หรือดีกว่าเดิม

องค์ประกอบ
1. มีการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว
การติดประกาศต่าง ๆ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
( 0.4 คะแนน)
2. มีการประชุมร่วมกับผู้รับบริการและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯ อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง (0.4 คะแนน)
3. มีการให้ความรู้หรือชี้แจงเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง (0.4 คะแนน)
4. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสํารวจ
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (0.4 คะแนน)
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)
1. มีการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว การติด
ประกาศต่าง ๆ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ วารสาร( 0.4 คะแนน)
2. มีรายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการโดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมในปีงบประมาณที่ผ่านมา 1 ปี
(0.4 คะแนน)
3. ร้อยละ 80 ของงานที่ให้บริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในการให้บริการที่กําหนดไว้ (0.4 คะแนน)
4. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสํารวจ
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (0.4 คะแนน)
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตัง้ ขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)
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ลักษณะการให้บริการ
ลักษณะที่ 6 ลดขั้นตอนการให้บริการ
แบ่งเป็น 2 กรณี
6.1 สําหรับสํานัก และส่วนราชการใน
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
การลดขั้นตอนการให้บริการ
หมายถึง การลดขั้นตอนการให้บริการใน
กระบวนงานต่างๆ ให้เหลือขั้นตอนเดียว

องค์ประกอบ
1. มีการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว การติด
ประกาศต่าง ๆ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ วารสาร (0.4 คะแนน)
2. มีการกําหนดขั้นตอนและเวลามาตรฐานในการให้บริการ และ
มีการระบุผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน (0.4
คะแนน)
3. ร้อยละ 90 ของงานที่ให้บริการ เป็นไปตามขั้นตอนและเวลา
มาตรฐานในการให้บริการที่กําหนดไว้ (0.4 คะแนน)
4. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสํารวจ
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (0.4 คะแนน)
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)
6.2 สําหรับสํานักงานเขต
1. มีการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ
การลดขั้นตอนการให้บริการ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว การติด
หมายถึง การลดขั้นตอนการทํางานตาม
ประกาศต่าง ๆ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ วารสาร (0.4 คะแนน)
แผนผัง/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ได้มีการ 2. สามารถลดขั้นตอนลงอย่างน้อย 2 ขั้นตอน เมื่อเทียบกับคู่มือ
กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานลงอย่าง
การปฏิบัติงาน (0.4 คะแนน)
น้อย 2 ขั้นตอน หรือให้เหลือเพียง
3. สามารถลดระยะเวลาในการให้บริการลงอย่างน้อยร้อยละ
ขั้นตอนเดียว
25 เมื่อเทียบกับเวลาที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตที่มีการจัดทําตามตัวชี้วัดที่ 2.3 (0.4 คะแนน)
4. ร้อยละ 90 ของงานที่ให้บริการ เป็นไปตามขั้นตอนและเวลา
ที่มกี ารปรับลดลงตามข้อ 3 (0.4 คะแนน) ทั้งนี้ เริ่มนับเวลา
ตั้งแต่วันที่คู่มือการปฏิบัติงานฯ มีผลให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)
ลักษณะที่ 7 เพิ่มช่องทางในการ
1. มีการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ
ให้บริการ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว การติด
ประกาศต่าง ๆ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ( 0.4 คะแนน)
2. มีการจัดเก็บสถิติและสรุปจํานวนผู้มาใช้บริการในช่องทาง
ดังกล่าว (0.4 คะแนน)
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ลักษณะที่ 8 การมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social
Responsibility)

องค์ประกอบ
3. มีตัวชี้วัดทั้งผลผลิต (Output) หมายถึง การวัดผลที่ได้จาก
การดําเนินโครงการ เมื่อดําเนินการสิ้นสุด และผลลัพธ์
(Outcome) หมายถึง การวัดผลประโยชน์หรือผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการ โดยตัวชี้วัดทั้ง 2 ประเภทต้องมี
ความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดผลผลิต
นําไปสู่การเกิดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (0.4 คะแนน)
4. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
การสํารวจ การประชุมรับฟังความคิดเห็น (0.4 คะแนน)
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)
1. มีการกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน
เช่น ผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงาน ผู้รับบริการ องค์กรที่
ทํางานร่วมกัน คูแ่ ข่ง ภาครัฐ ชุมชน และกําหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ (0.4 คะแนน)
2. มีการสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อคัดเลือก
กิจกรรมที่จะทํา CSR ให้เหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับ
ลักษณะงานและความพร้อมด้านทรัพยากรของหน่วยงาน
(0.4 คะแนน)
3. มีการกําหนดแผนการดําเนินการในกิจกรรม CSR
ที่แสดงให้เห็นบทบาทของหน่วยงานและบุคลากรในการ
ดําเนินกิจกรรม CSR บทบาทของประชาชน/ผู้รับบริการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่ดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรม จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประโยชน์ที่คาดว่าผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและหน่วยงานจะได้รับ และแนวทางการ
ประเมินผลกิจกรรมที่จัดทุกกิจกรรม (0.4 คะแนน)
4. มีตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ซึ่งหมายถึง การวัดผลที่ได้จาก
การดําเนินกิจกรรม CSR เมื่อสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมและ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง การวัดผลประโยชน์
หรือผลกระทบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางที่ดี
และยั่งยืนต่อผู้รับบริการ/ชุมชน/สังคม และประโยชน์ที่
หน่วยงาน บุคลากร และประชาชน/ผู้รับบริการได้รับ โดย
ตัวชี้วัดทัง้ 2 ประเภทต้องมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ

-46-

ลักษณะการให้บริการ

องค์ประกอบ
แสดงให้เห็นว่า ตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้ต้องนําไปสู่ผลลัพธ์ที่กําหนด
(0.4 คะแนน)
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)
ลักษณะที่ 9 การสร้างนวัตกรรมการ
1. มีการประเมินสถานการณ์เพื่อกําหนดประเด็นหรือหัวข้อที่
ให้บริการ
ต้องการพัฒนานวัตกรรม โดยนวัตกรรมที่จะพัฒนาอาจเป็น
สิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการให้บริการ (0.4 คะแนน)
2. มีการสร้างหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ
ให้บริการโดยบุคลากรในหน่วยงาน โดยระบุความเป็น
นวัตกรรม (เขียนอธิบายว่าพัฒนาขึน้ มาใหม่หรือนําสิ่งที่มีอยู่
แล้วมาปรับปรุงพัฒนาขึ้น) (0.4 คะแนน)
3. มีการนํานวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ และมีการจัดเก็บสถิติ
และสรุปจํานวนผู้มาใช้บริการ (0.4 คะแนน)
4. มีการประเมินผลการนํานวัตกรรมมาใช้ ในด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประโยชน์ทผี่ ู้รับบริการได้รับ (0.4 คะแนน)
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (0.4 คะแนน)
ลักษณะที่ 10 การให้บริการแบบจุดเดียว 1. มีการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว การติด
ประกาศต่าง ๆ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ วารสาร (0.4 คะแนน)
2. มีการกําหนดเวลามาตรฐานในการให้บริการ และมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน (0.4 คะแนน)
3. ร้อยละ 90 ของงานที่ให้บริการ เป็นไปตามเวลา
มาตรฐานในการให้บริการที่กําหนดไว้ (0.4 คะแนน)
4. มีการรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสํารวจ
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (0.4 คะแนน)
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ลักษณะการให้บริการ

องค์ประกอบ
5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดย
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทราบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (0.4 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 2 (3 คะแนน) วัดจากความสําเร็จของผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุดที่กําหนดไว้ ดังนี้
- สามารถดําเนินการได้ผลงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ได้ 3 คะแนน
- หากดําเนินการได้ต่ํากว่าเป้าหมาย ได้คะแนนตามสัดส่วนของผลงานที่สามารถดําเนินการได้
(ผลการดําเนินการหารด้วยเป้าหมาย) เช่น ตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดทีก่ ําหนดไว้ คือ จํานวน
ผู้รับบริการผ่านทางเว็บไซต์ 30,000 ราย/ปี และผลการดําเนินการ มีผู้รับบริการผ่านทางเว็บไซต์ 26,800
ราย/ปี ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ [26,800/30,000] x 3 = 2.67 คะแนน
เหตุผล :
เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานผู้รับการประเมินมีการให้บริการที่มีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็ว
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการ ภายใต้แนวคิดของการ
ยึดผู้รับบริการเป็นหลัก และสามารถยกระดับการให้บริการไปสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : สํานักงาน ก.ก.
การดําเนินการ :
1. หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดทําโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
รายละเอียด
1.1 จัดตั้งทีมงานดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
1.2 จัดทําโครงการให้บริการที่ดีที่สดุ โดยระบุตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ และลักษณะการให้บริการที่ชัดเจน
1.3 นําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร
พิจารณาตามระยะเวลาที่กําหนด และหากคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับแก้โครงการ
หน่วยงานต้องดําเนินการตามมติคณะกรรมการฯ (รายละเอียดตามแนวทางการพิจารณา
ความเหมาะสมโครงการให้บริการที่ดีที่สุด)
1.4 เสนอผู้มีอํานาจเพื่อขออนุมัติโครงการให้บริการที่ดีที่สุด หลังจากโครงการผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครแล้ว
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2. หน่วยงานผู้รับการประเมินดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ และ
รายงานผลสําเร็จตามเป้าหมายของโครงการพร้อมส่งเอกสาร/หลักฐานให้สํานักงาน ก.ก. พิจารณาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3. สํานักงาน ก.ก. พิจารณาผลสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการทีด่ ีที่สุด (Best Service)
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้
หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าหน่วยงานไม่ขอรับการ
ประเมินตามตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมโครงการให้บริการดีที่สุด
1. การส่งโครงการ
หน่วยงานจัดทําโครงการให้บริการที่ดีที่สุด พร้อมตารางสรุปสาระสําคัญของ
โครงการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ส่งโครงการให้สํานักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการพร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด หากพ้นกําหนดจะถูกตัดคะแนนในตัวชีว้ ัดที่ 3.4 เท่ากับ 0.5 คะแนน
(จากน้ําหนักคะแนนของตัวชี้วัดที่ 3.4)
2. การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการ
สํานักงาน ก.ก. จะพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความครบถ้วนของโครงการ
ในเบื้องต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ตัวชี้วัดที่ 3.4
กรณีโครงการที่นําเสนอมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
สํานักงาน ก.ก. จะประสานหน่วยงานเพื่อปรับแก้โครงการในเบื้องต้นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กําหนด
3. การส่งโครงการให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
สํานักงาน ก.ก. จะรวบรวมโครงการเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
4. การพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ
แนวทางการพิจารณา
o พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
o พิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
ของโครงการ โดยมุ่งเน้นเพื่อผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก
ผลการพิจารณาโครงการ จะระบุเป็น 4 ลักษณะ
o อนุมัติ หมายถึง หน่วยงานสามารถดําเนินโครงการได้ตามแผนที่กําหนด
o ปรับปรุงแก้ไข เพื่ออนุมัติ หมายถึง หน่วยงานต้องดําเนินการแก้ไขโครงการ
หรือส่วนประกอบของโครงการ ตามข้อแนะนําของคณะกรรมการฯ และส่งให้
สํานักงาน ก.ก.พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ
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o ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ หมายถึง หน่วยงานต้องดําเนินการ
แก้ไขโครงการ หรือส่วนประกอบของโครงการ ตามข้อแนะนําของคณะ
กรรมการฯ เพื่อนําเข้าพิจารณาใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
o ไม่อนุมัติ หมายถึง หน่วยงานไม่ได้รับอนุมัติให้นําโครงการดังกล่าวขอรับการ
ประเมินในตัวชี้วัดที่ 3.4
การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
o สํานักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร (http://circular.bangkok.go.th) ภายในเวลา 7 วันทําการ
นับจากวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ ซึ่งผลการพิจารณาประกอบด้วย เหตุผล
ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต้องปฏิบัติหรือแก้ไข
o กรณีผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข เพื่ออนุมัติ หรือปรับปรุงแก้ไขและ
นําเข้าพิจารณาใหม่ หน่วยงานต้องส่งโครงการที่มีการแก้ไขตามมติ
คณะกรรมการฯ ให้สํานักงาน ก.ก. เพื่อตรวจสอบและนําเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาภายในเวลา 7 วันทําการ นับจากวันที่สํานักงาน ก.ก. แจ้งผลการ
พิจารณา
o กรณีโครงการไม่ได้รับอนุมัติและหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ หน่วยงานสามารถร้องขอทราบเหตุผลและรายละเอียด
ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รวมทั้งขอชี้แจงเหตุผลต่อคณะ
กรรมการฯ ได้ โดยแจ้งความจํานงต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ผ่านหัวหน้าสํานักงาน ก.ก. ภายในเวลา 7 วันทําการ
นับตั้งแต่วันได้รับการแจ้งผลการพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาทบทวนโครงการใหม่แล้ว ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
เป็นที่สิ้นสุด
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ เช่น
1. สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
2. รายงานสถิติผู้มาใช้บริการ
3. ผลการวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. เอกสารประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด
5. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
ฯลฯ
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1. ตัวอย่างงานบริการของสํานักงานเขตที่สามารถลดขั้นตอนการให้บริการ/ให้บริการขั้นตอนเดียว
1.1 การขอต่อใบอนุญาตประเภทต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
1.2 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
1.3 การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ทวิ อํานาจการออกใบอนุญาต
1. อาคารไม่เกิน 4 ชั้น: เป็นอํานาจของสํานักงานเขต ซึ่งมีผู้รับบริการขออนุญาตค่อน
ข้างน้อย เนื่องจากผู้ขออนุญาตส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา จะออกใบอนุญาตให้ตามขั้นตอนปกติ
(ตรวจสอบพื้นที่ก่อน)
2. อาคารเกิน 4 ชั้น : เป็นอํานาจของสํานักการโยธา ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างอาคารใน
เชิงธุรกิจ ผู้ขออนุญาตต้องการความรวดเร็ว จะใช้อํานาจตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อออกใบอนุญาตให้ก่อน
และจะมีการตรวจสอบในภายหลัง โดยผู้ขออนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมประเภทวุฒิวิศวกรรมในอัตรา
ค่อนข้างสูง
2. ตัวอย่างงานบริการของสํานักงานเขตที่สามารถให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
2.1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม)
-การขออนุญาตใช้อาคาร (ฝ่ายโยธา)
-การคัดสําเนาทะเบียนบ้าน (ฝ่ายทะเบียน)
-การชําระค่าธรรมเนียม (ฝ่ายการคลัง)
2.2 งานบริการของฝ่ายทะเบียน ได้แก่
1) งานทะเบียนราษฎร์
-แจ้งเกิด
-แจ้งตาย
-ย้ายเข้า-ออก
-คัดสําเนาทะเบียนต่างๆ
-แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
2) งานทะเบียนบัตร
-ทําบัตรประจําตัวประชาชน
3) งานทะเบียนทั่วไป
-จดทะเบียนสมรส-หย่า
-รับรองบุตร/รับบุตรบุญธรรม
-เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
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มิติที่ 4

มิติด้านการพัฒนาองค์การ

ประเด็นการประเมิน : การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลให้สอดคล้องกับระดับองค์การ
ตัวชี้วัด : 4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคล
น้ําหนัก :

ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

2

2

2

คําอธิบาย :
ความสําเร็จของการจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล หมายถึง การที่
หน่วยงานมีการกําหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ประเมินผลงานของตัวชีว้ ัดในภาพรวมของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีและตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และเป้าหมายดังกล่าวไปยังส่วนราชการและลงสู่ระดับ บุคคลที่รับ ผิดชอบ ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่บุคคลรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากข้อมูล/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตาม
เกณฑ์ประเมินผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
พิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนละ 0.5 คะแนน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : หน่วยงานมีการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
หน่ ว ยงาน (หลั กเกณฑ์แ ละวิธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดับ หน่ วยงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) ให้แก่ข้าราชการในหน่วยงานได้รับทราบด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม/อบรม แจกคู่มือ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เปิดวีดีทัศน์ เว็บไซด์
ของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
หมายเหตุ หากดําเนิน การภายหลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จะไม่ได้คะแนน
ในขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 : หน่วยงานมีการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคลให้แก่ข้าราชการในหน่วยงานได้รับทราบด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม/
อบรม แจกคู่มือ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เปิดวีดีทัศน์ เว็บไซด์ของหน่วยงาน ภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2554
หมายเหตุ หากดํ า เนิ น การภายหลั ง เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2554 จะไม่ ไ ด้ ค ะแนน
ในขั้นตอนที่ 2
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ขั้นตอนที่ 3 : หน่วยงานมีการจัดตั้งคณะทํางานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมี ผู้บ ริห ารของหน่ว ยงานเป็น หัว หน้าคณะทํา งานฯ เพื่ อ
ร่วมกันผลักดันให้หน่วยงานมีการดําเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
บุ ค คล(สามารถใช้ คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานฯ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ หาก
องค์ประกอบของคณะทํางานฯ ไม่เปลี่ยนแปลง) โดยให้มีการประชุมคณะทํางานฯ เพื่อ
กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ ระดับส่วน
ราชการลงสู่ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน และจากระดับฝ่าย/กลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล รวมทั้งให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคนในหน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดระดับ บุคคลตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับบุคคลตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี)
ตามแบบฟอร์มการกําหนดตัวชี้วัดระดับ บุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
พร้ อ มทั้ ง มี ก ารจั ด ทํ า แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ บุ ค คลของข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุกคนในหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
- หากดําเนินการภายหลังเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 จะไม่ได้คะแนนในขั้นตอนที่ 3
- ให้ลงวันที่ต้นรอบการประเมินภายใน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ขั้นตอนที่ 4 : ข้า ราชการกรุง เทพมหานครสามั ญทุ ก คนในหน่ ว ยงานได้รั บ การประเมิ น ฯ ด้ว ยแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ยกเว้นผลการประเมินบางตัวชี้วัด
อาจต้ อ งรอผลการพิ จ ารณาจากหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด หรื อ คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
หมายเหตุ
- จํานวนแบบประเมินฯ ต้องเท่ากับจํานวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตาม
แบบการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ นจากระบบ MIS กรุ ง เทพมหานคร (ที่ แ สดงจํ า นวน
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้ครองตําแหน่ง) หากจํานวนแบบประเมินฯ
ขาดไปแม้เพียงรายเดียวจะไม่ได้คะแนนในขั้นตอนที่ 4
- ให้ลงวันที่สิ้นรอบการประเมินภายใน 30 กันยายน 2555
เหตุผล :
เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานผู้รับการประเมินมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามความรับผิดชอบของตําแหน่งงานในแต่ละระดับ โดยการจัดให้มีระบบการถ่ายทอดเป้าหมายจาก
ภาพรวมของหน่วยงานไปสู่ผู้บริหารระดับรองลงไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : สํานักงาน ก.ก.
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การดําเนินการ :
1. หน่วยงานผู้รับการประเมินดําเนินการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
2. หน่วยงานผู้รับการประเมินดําเนินการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคลให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
3. หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดตั้งคณะทํางานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นหัวหน้าคณะทํางานฯ และประชุม
คณะทํางานฯ เพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ ระดับ
ส่วนราชการลงสู่ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน และจากระดับฝ่าย/กลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล รวมทั้งให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญทุกคนในหน่วยงานกําหนดตัว ชี้วัดระดับบุคคลตามหน้าที่ความรับ ผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัดระดับบุคคลตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี) ตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งจัดทําแบบฟอร์มการ
กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
4. หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดส่งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการตามขั้นตอนที่
1 – 3 ให้สํานักงาน ก.ก. ตรวจสอบในเบื้องต้นภายในวันที่ 9 มกราคม 2555
5. หน่ ว ยงานผู้ รั บ การประเมิ น ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ
กรุ ง เทพมหานครสามั ญ ทุ ก คนในหน่ ว ยงานด้ ว ยแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ บุ ค คลของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ยกเว้น
ผลการประเมินบางตัวชี้วัดอาจต้องรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหรือคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
6. สํานักงาน ก.ก. ทําการประเมินผลความสําเร็จของการจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคลตามขั้นตอน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินแนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการจัดให้มี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามขั้นตอนต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เช่น
คําสั่งการจัดตั้งคณะทํางานฯ รายงานการประชุมคณะทํางาน หนังสือเวียนแจ้งให้เข้าร่วมการประชุมและ
รายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม หนังสือเวียนแจ้งคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคลและรายมือชื่อผู้ได้รับคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์และรายมือชื่อผู้รับทราบข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์และรายมือชื่อ
ผู้รับทราบข้อมูลผ่านวีดีทัศน์ เว็บไซด์หน่วยงานและข้อมูลการลงทะเบียนรับทราบข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
แบบฟอร์มการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลครบทุกแบบฟอร์ม แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคล แบบการเบิกจ่ายเงินเดือนจากระบบ MIS กรุงเทพมหานคร (ที่แสดงจํานวน
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้ครองตําแหน่ง) ฯลฯ
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการความรู้ในองค์การ
ตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

2

5

4

คําอธิบาย :
การจัดการความรู้ในองค์การ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การหรือ
หน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการความรู้มีกระบวนการที่สร้างความรู้ให้เกิดขึ้น
ในองค์กร 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายนั้นๆ จําเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้องค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ที่ใคร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เมื่อดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 แล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่
ไม่เพียงพอ ก็ต้องไปแสวงหามาเพิ่มเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา
ความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า และการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนความรู้ที่ไม่จําเป็น
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้ความรู้มาเพียงพอแล้วก็นํามาจัดหมวดหมู่ให้
ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เป็นต้น
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการนําความรู้ที่ได้จัดเก็บไว้มาทบทวน
กลั่นกรองให้มีความทันสมัยเสมอ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน
และการปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit
Knowledge อาจจัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit
Knowledge อาจจัดทําเป็นระบบ ได้แก่ การจัดตั้งทีมงานข้ามหน้าที่ (Cross – functional) กิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวไปปฏิบัติราชการ และ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7) การเรียนรู้ คือ การกําหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการทํางาน
เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจกําหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารขององค์กรก็ได้ และควรทําให้การ
เรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานซึ่งจะส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียบรู้ ดังนี้ การเรียนรู้จากการสร้าง
องค์ความรู้
นําความรู้ไปใช้
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง
สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการประเมินผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
จากการนําความรู้ที่ได้จากการสร้างชุมชนนักปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการวัดผลในขั้นตอนการเรียนรู้ของกระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน โดยจะ
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ประเมินผลจากการบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ของชุมชนนักปฏิบัติทั้ง 3 ชุมชน ที่จัดตั้งขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สูตรการคํานวณ

1.

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของ CoP ที่ 1 X 100
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ของ CoP ที่ 1

= ผลลัพธ์ของ CoP ที่ 1 = A

2.

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของ CoP ที่ 2 X 100
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ของ CoP ที่ 2

= ผลลัพธ์ของ CoP ที่ 2 = B

3. ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของ CoP ที่ 3
เป้าหมายของตัวชี้วัดทีต่ ั้งไว้ของ CoP ที่ 3

X 100

= ผลลัพธ์ของ CoP ที่ 3 = C

จากนั้นจึงนํา A + B + C = ผลลัพธ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
3
หมายเหตุ 1) กําหนดให้ใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่ง
2) ถ้าค่าผลลัพธ์ที่คํานวณได้ในแต่ละ CoP เกิน 100 ให้ได้เท่ากับ 100

ตัวอย่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานเขต ก จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติจํานวน 3 ชุมชน โดย
กําหนดตัวชี้วัดในเชิงผลลัพธ์ และเป้าหมายของตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้
ผลการ
หัวข้อเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ดําเนินงานที่ได้
1. การลดปริมาณขยะ/มูลฝอยโดยการแปรรูป ร้อยละของปริมาณขยะ/มูลฝอยใน
ร้อยละ 3 ร้อยละ 2.750
พื้นที่สํานักงานเขต ก ลดลง
2. แนวทางการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ร้อยละของผู้มาทําบัตรประจําตัว
ร้อยละ 7
ร้อยละ 10
ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้น
3. การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ ร้อยละของภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ ร้อยละ 2 ร้อยละ 2.5
ที่ดินให้มปี ระสิทธิภาพ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
โดยคํานวณตามสูตร พบว่า
- ชุมชนนักปฏิบัติที่ 1 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2.750 x 100 = 91.667
3
- ชุมชนนักปฏิบัติที่ 2 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 10 x 100 = 142.857 =100
7
- ชุมชนนักปฏิบัติที่ 3 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2.5 x 100 = 125 = 100
2
สรุป ผลลัพธ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ในสํานักงานเขต ก = 91.667 + 100 + 100 = 97.222
3

-56-

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนเต็มแบ่งตามประเภทของหน่วยงาน โดย
- หน่วยงานหลัก (Line)
มีคะแนนเต็มเท่ากับ
- หน่วยงานสนับสนุน (Staff)
มีคะแนนเต็มเท่ากับ
- หน่วยงานที่ปฏิบัติงานผสมผสาน
มีคะแนนเต็มเท่ากับ
ทั้ง 2 ลักษณะ (Line & Staff)

2
5
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน

ผลลัพธ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานได้ร้อยละ 100 หน่วยงานจะได้คะแนน
เท่ากับ 2, 5 หรือ 4 คะแนน ตามประเภทหน่วยงานที่กําหนด หากผลลัพธ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ใน
หน่วยงานได้น้อยกว่าร้อยละ 100 คะแนนที่ได้จะลดหลั่นลงไปโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้
ร้อยละของผลลัพธ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
X คะแนนเต็ม
100
เช่น สํานักงานเขต ก สามารถดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานในระดับผลลัพธ์ได้ร้อยละ
97.222 จะได้คะแนนเท่ากับ (97.222/100) x 2 = 1.944 คะแนน (สํานักงานเขต ก เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในลักษณะหน่วยงานหลัก [Line])
วิธีดําเนินการ:
1. หน่วยงาน และสํานักงาน ก.ก. ร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดําเนินการสร้างชุมชน
นักปฏิบัตทิ ี่จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 3 ชุมชน (กรณีหน่วยงานดําเนินการสร้างชุมชน
นั ก ปฏิ บั ติ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 มากกว่ า 3 ชุ ม ชน ให้ ห น่ ว ยงานเลื อ กขอรั บ ประเมิ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 3 ชุมชน)
2. หน่วยงานนําความรู้ที่ได้จากการจัดทําชุมชนนักปฏิบัติไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
3. ประเมินผลผลลัพธ์การดําเนินการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติที่ได้กําหนดไว้
เหตุผล :
พระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลัก เกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : สํานักงาน ก.ก.
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ประเด็นการประเมินผล : การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด : 4.3 การดําเนินการของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

4

4

4

แบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1
ความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานที่แสดงความจริงจังต่อการจัดการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเมื่อเกิดการทุจริตหรือกําลังจะเกิดจากการได้รับข้อมูลการทุจริตในหน่วยงานอันมีสาเหตุ
มาจากพฤติการณ์อันมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

2

2

2

วิธีการคํานวณ
จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบที่
ดําเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขตามระยะเวลาที่กําหนด

x 100 = ผลของความมีประสิทธิภาพฯ

จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบทั้งหมดที่หน่วยงานดําเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ฯ มีประสิทธิภาพ ฯ ได้ร้อยละ 50 ลงไป
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ฯ มีประสิทธิภาพ ฯ ได้ร้อยละ 60
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ฯ มีประสิทธิภาพ ฯ ได้ร้อยละ 70
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ฯ มีประสิทธิภาพ ฯ ได้ร้อยละ 80
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ฯ มีประสิทธิภาพ ฯ ได้ร้อยละ 90
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ฯ มีประสิทธิภาพ ฯ ได้ร้อยละ 100

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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หมายเหตุ
1. หน่วยงานที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ 2 คะแนน
2. ระยะเวลาที่กําหนด จะพิจารณาความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ คือ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจนถึงวันที่เริ่มดําเนินการ
สืบสวนหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
3. เรื่องร้องเรียนที่นํามาพิจารณาเป็นเรื่องร้องเรียนที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 1
กันยายน 2555
ส่วนที่ 2
การพิจารณาจํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน หมายถึง จํานวนเรื่องร้องเรียนฯ ทีม่ ีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีการกล่าวหา
โดยหน่วยงานของรัฐ
ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

2

2

2

ขั้นตอนและวิธีการคํานวณ
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของจํานวนเรื่องร้องเรียนสําหรับการคํานวณ คือ 1 เรื่อง ต่อ จํานวน
อัตรากําลัง 200 คน (หน่วยงานที่มีอัตรากําลังไม่เกิน 200 คน ให้คิดเป็น 200 คน)
1. คํานวณหาเรื่องร้องเรียนที่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ 1 โดยใช้อัตรากําลังของหน่วยงาน หาร
ด้วย 200 บวกด้วย 1 กําหนดให้เป็น A
2. จํานวนเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในปีนั้น กําหนดให้เป็น B
3. นํา B - A เพื่อหาส่วนต่างของ B และ A ผลต่างที่ได้กําหนดให้เป็น C
(หากส่วนต่างมีผลเป็นบวก ไม่ต้องคํานวณต่อในขั้นตอนที่ 4-5 และให้ถือว่าหน่วยงานไม่ได้
คะแนนในส่วนที่ 2 นี)้
4. คํานวณหาค่าคะแนนของเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง โดยนําคะแนนเต็ม (2 คะแนน) หารด้วย A
กําหนดให้เป็น D
5. คํานวณหาผลคะแนนที่หน่วยงานจะได้ คือ C x D (ก่อนนํา C มาคูณ D ให้เปลี่ยนค่าเป็น
บวกก่อน)
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ตัวอย่างการคํานวณค่าคะแนนจากเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

หน่วยงาน ก. มีอัตรากําลัง 575 คน และมีเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในรอบปี จํานวน 5 เรื่อง
ขั้นตอนที่ 1 นํา 575 หารด้วย 200 บวกด้วย 1 เท่ากับ
3.87 กําหนดให้เป็น A
ขั้นตอนที่ 2 จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง
กําหนดให้เป็น B
ขั้นตอนที่ 3 นําค่า B ลบกับ ค่า A คือ 5 – 3.87 = 1.13

หน่วยงาน ข. มีอัตรากําลัง 2,583 คน และมีเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในรอบปี จํานวน 5 เรื่อง
ขั้นตอนที่ 1 นํา 2,583 หารด้วย 200 บวกด้วย 1 เท่ากับ
13.91 กําหนดให้เป็น A
ขั้นตอนที่ 2 จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง
กําหนดให้เป็น B
ขั้นตอนที่ 3 นําค่า B ลบกับ ค่า A คือ
5 – 13.91 = -8.91 กําหนดให้เป็น C
ขั้นตอนที่ 4 นําค่าคะแนนเต็มเท่ากับ 2 คะแนน หารด้วย
ค่า A เท่ากับ 2 หารด้วย 13.91 เท่ากับ 0.14 กําหนดให้
เป็น D
ขั้นตอนที่ 5 คํานวณหาผลคะแนนที่หน่วยงานจะได้ คือ
ค่า C คูณ ค่า D 8.91 x 0.14 เท่ากับ 1.24
คะแนนที่ได้ของหน่วยงาน ข ในส่วนที่ 2 คือ 1.24

หมายเหตุ
หากส่วนต่างของค่า B – A ในขั้นตอนที่ 3 มีผลเป็นบวก
ไม่ต้องคํานวณต่อในขั้นตอนที่ 4 และ 5 และให้ถือว่า
หน่วยงาน ก ไม่มีคะแนนในส่วนที่ 2

เกณฑ์การให้คะแนน :
ส่วนนี้มีคะแนนเต็มเท่ากับ 2 คะแนน โดยจะได้คะแนนตามสัดส่วนที่คํานวณได้
หมายเหตุ
1. หน่วยงานที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนได้ 2 คะแนน
2. เรื่องร้องเรียนที่จะนํามาพิจารณาต้องได้เป็นเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2554 ถึง 30 กันยายน 2555
เหตุผล :
กรุงเทพมหานครกําหนดให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการ จัดการป้องกัน ปราบปราม ตรวจสอบ
พฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานที่ไม่ถูกต้องและส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบได้ เมื่อได้รับข้อมูลการ
ทุจริตที่เกิดขึ้น หรือกําลังจะเกิด ดังนั้น การเป็น “หน่วยงานใสสะอาด” จึงต้องใสสะอาดทั้ง “ระบบ/กลไก
การทํางาน” และ “คน”
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : สํานักงาน ก.ก.
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การดําเนินการ :
1. ทุกหน่วยงานและส่วนราชการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานตามแบบที่กําหนด
2. สํานักงาน ก.ก. ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของทุกหน่วยงานอันมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์อันมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จากหน่วยงานกลาง ที่
เกีย่ วข้อง เช่น กองกลาง (ศูนย์รับแจ้งทุกข์ ฝ่ายเลขานุการ) กองการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา เป็นต้น เพื่อนําไปพิจารณาตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนิน การจัดการ ตรวจสอบ แก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ
แต่ละหน่วยงานต่อไป
เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
แบบรายงานข้อมูลและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สํานักงาน ก.ก. ตรวจสอบข้อมูล
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ประเด็นการประเมินผล : การดําเนินการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
: 4.4 ร้อยละของความสําเร็จการดําเนินการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
ในหน่วยงาน
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

4

4

4

คําอธิบาย :
การดําเนินการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม ความดี การประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ในการดําเนินชีวิต การปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติตนต่อสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความสุขแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครในสังกัด
องค์ประกอบของกิจกรรม
หน่วยงานต้องจัดกิจกรรมตามแนวคิดโครงการกรุงเทพ ฯ กรุงธรรม ของพลตํารวจเอก วสิษฐ
เดชกุญชร โดยกําหนดให้มีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1. เป็นกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครในสังกัดได้รับฟังหลักคําสอนทาง
ศาสนา และได้ใช้ปัญญาคิดพิจารณาตามคําสอนนั้น ขัดเกลาและพัฒนาชีวิตให้เจริญขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่
วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
2. จัดกิจกรรมดังกล่าวตามข้อ 1 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2555 รวม 9 ครั้ง
3. เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการในภาพรวม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัด โดยบุคลากร
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานจัดไม่ต่ํากว่า 4 ครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งการให้คะแนนตามผลสําเร็จของการดําเนินการ ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จํานวนการจัดกิจกรรมของหน่วยงานตามองค์ประกอบข้อที่ 1-2 (2.00 คะแนน)
จัดกิจกรรมครบ 9 ครั้ง ได้
2.00 คะแนน
8 ครั้ง ได้
1.90 คะแนน
7 ครั้ง ได้
1.80 คะแนน
6 ครั้ง ได้
1.70 คะแนน
5 ครั้ง ได้
1.60 คะแนน
4 ครั้ง ได้
1.50 คะแนน
ต่ํากว่า 4 ครั้ง
ไม่มีคะแนน
ส่วนที่ 2 จํานวนครั้งที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามองค์ประกอบ ข้อ 3 (2.00 คะแนน)
(ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 0.1 คะแนน)
เข้าร่วมกิจกรรมคนละไม่ต่ํากว่า 4 ครั้ง ร้อยละ 100 ได้
2.00 คะแนน
เข้าร่วมกิจกรรมคนละไม่ต่ํากว่า 4 ครั้ง ร้อยละ 90 ได้
1.90 คะแนน
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เข้าร่วมกิจกรรมคนละไม่ต่ํากว่า 4 ครั้ง ร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมคนละไม่ต่ํากว่า 4 ครั้ง ร้อยละ 70 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมคนละไม่ต่ํากว่า 4 ครั้ง ร้อยละ 60 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมคนละไม่ต่ํากว่า 4 ครั้ง ร้อยละ 50 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมคนละไม่ต่ํากว่า 4 ครั้ง ร้อยละ 49 ลงมา

1.80 คะแนน
1.70 คะแนน
1.60 คะแนน
1.50 คะแนน
ไม่ได้คะแนน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน : สํานักงาน ก.ก.
การดําเนินการ
1. ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครจัดทําโครงการสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นตามโครงการ
ที่กําหนดไว้ โดยต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในองค์ประกอบข้อ 1 – ข้อ 3
2. จัดทําบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน 1 ฉบับตามแบบที่กําหนดท้ายคู่มือ
3. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงลายมือชื่อในครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม
หลักฐานเอกสารประกอบการรายงานผลการดําเนินการ
1. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
2. ต้นฉบับบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง (พร้อมลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม)
3. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง เช่น หนังสือเชิญ หนังสือขอใช้
สถานที่ เป็นต้น (ถ้ามี)
4. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง โดยให้ระบุวัน เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
หมายเหตุ
1. ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร หมายถึง ลูกจ้างประจํา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รวมถึง
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทั้งนี้ ในกรณีสํานักงานเขตให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วย ยกเว้น บุคคลที่มีเหตุจําเป็น เช่น อยู่ระหว่างการลาศึกษา
ต่อ นับถือศาสนาอิสลาม ช่วยราชการหน่วยงานอื่น หรือเหตุผลจําเป็นอื่นใด เป็นต้น โดยให้ระบุเหตุผลไว้ใน
ช่องหมายเหตุ
2. หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อกลุ่มงานเสริมสร้างจริยธรรมและระบบคุณธรรม
กองวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพ สํานักงาน ก.ก. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 2963 หรือโทร.1180
เหตุผล :
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่งของหน่วยงานที่จะทํา
ให้บุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ การให้มีกรอบแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีและปฏิบัติงานที่ดี
จะทําให้ตัวบุคลากร องค์กรและประเทศชาติได้ประโยชน์ โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่
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หน่วยงานดําเนินการจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเห็นความสําคัญ
ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีต่อไป
ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตัวชี้วัด : 4.5 ร้อยละของความสําเร็จของผลการดําเนินการกิจกรรม 5 ส
น้ําหนัก : ร้อยละ
Line

Staff

Line & Staff

3

3

3

คําอธิบาย :
การประเมินผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรม 5 ส จาก
1. การบริหารกิจกรรม 5 ส การทําแผนแม่บท มีการประชุมต่อเนื่อง มีการติดตามและ
รายงานผล
2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระบบเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิดใน
สถานที่ทํางาน
3. ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
4. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางาน
5. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรและการรักษามาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
• ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 60
เท่ากับ 0 คะแนน
• ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 70
เท่ากับ 1 คะแนน
• ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 80
เท่ากับ 2 คะแนน
• ดําเนินการตามเป้าหมายได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล : นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครกําหนดให้ทุกหน่วยงานดําเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่
สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัย เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐาน
ในการบริการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
การดําเนินการ :
1. คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ของกรุงเทพมหานครกําหนดหลักเกณฑ์ และแบบ
การตรวจประเมิน 5 ส ของทุกหน่วยงาน
2. กําหนดแผนการออกตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ 2555
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3. หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสารข้อมูล จัดอาคารสถานที่ ระบบเอกสารรอรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ
4. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการตรวจประเมิน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
1. เอกสารการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน เช่น ประกาศนโยบาย 5 ส มาตรฐานกลาง
5 ส ของหน่วยงาน แผนแม่บท (Master Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานและคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับพื้นที่หรือข้อมูล
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม 5 ส
2. แบบฟอร์มการให้คะแนนการดําเนินกิจกรรม 5 ส

ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กรุงเทพมหานคร
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. คํารับรองระหว่าง
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้รับคํารับรอง

และ
นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้
โดยปลัดกรุงเทพมหานครจะดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สํานักทุกสํานัก
สํานักงานเขตทุกสํานักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
๔. ข้าพเจ้า นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ทําความเข้าใจคํารับรองตามข้อ ๓ แล้ว
ขอให้คํารับรองกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า จะควบคุมดูแลราชการประจํา กํากับ เร่งรัด
ติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรุงเทพมหานครและของแต่ละหน่วยงาน และจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตาเป้าหมาย
ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้
๕. ข้าพเจ้า หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาและเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายคํารับรองฯ นี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตาม
คํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
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๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรองได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้วจึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ

……………………………………………..
(หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ ………………………….

………………………………………………
(นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ …………………………….
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เอกสารประกอบ ๑

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
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เอกสารประกอบ ๒
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร)
มิติ
มิติที่ ๑ ด้าน
ประสิทธิผลตาม
พันธกิจ
มิติที่ ๒ ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

มิติที่ ๓ ด้าน
คุณภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ

ชื่อตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติ
องค์ประกอบ
ราชการประจําปีของหน่วยงาน
และร้อยละ
มิติที่ ๑ รวม (ร้อยละ)
๒.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ขั้นตอน
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒.๒ ร้อยละของความสําเร็จในการใช้
ร้อยละ
จ่ายงบประมาณ
๒.๒.๑ ร้อยละของความสําเร็จ
(ร้อยละ)
ของการก่อหนี้ผูกพัน
๒.๒.๒ ร้อยละของความสําเร็จ
(ร้อยละ)
ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
๒.๓ ร้อยละของความสําเร็จในการ
ร้อยละ
จัดทํางบการเงิน
๒.๓.๑ ร้อยละของความสําเร็จ
(ร้อยละ)
ของการจัดทํางบการเงินถูกต้อง
๒.๓.๒. ร้อยละของความสําเร็จ
(ร้อยละ)
ของการจัดทํารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจําปี ๒๕๕๔ ถูกต้อง
๒.๔ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ขั้นตอน
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
มิติที่ ๒ รวม (ร้อยละ)
๓.๑ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
๓.๒ ระดับความสําเร็จในการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ
๓.๓ ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร
๓.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
มิติที่ ๓ รวม (ร้อยละ)

น้ําหนัก (ร้อยละ)
ประเภทหน่วยงาน
Line
Staff Line & Staff
๔๒
๔๒
๔๒
๔๒
๓

๔๒
๓

๔๒
๓

๑๔

๑๔

๑๔

(๗)

(๗)

(๗)

(๗)

(๗)

(๗)

๔

๔

๔

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

๔

๔

๔

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
๐

๑

๒

๓

๔

๕

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดมิติที่ ๑

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๒.๑

รายละเอียดตามคําอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ -๒.๒.๒.

รายละเอียดตามคําอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑ -๒.๓.๒.

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๒.๔
๒๕

๒๕

๒๕

ระดับ

๕

๓

๔

ขั้นตอน

๖

๕

๕

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๓.๑
รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๓.๒

ร้อยละ

๔

๔

๔

๓

๓

๓

องค์ประกอบ

๗๕
ลง
ไป

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕ ๑๐๐

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๓.๔
๑๘

๑๕

๑๖
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มิติ

มิติที่ ๔ ด้าน
การพัฒนา
องค์การ

ชื่อตัวชี้วดั
๔.๑ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล
๔.๒ ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
๔.๓ การดําเนินการของเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงาน
๑) ความมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน
๒) การพิจารณาจํานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงาน
๔.๔ ร้อยละของความสําเร็จการ
ดําเนินการสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
๔.๕ ร้อยละของความสําเร็จของผล
การดําเนินการกิจกรรม ๕ ส
มิติที่ ๔ รวม (ร้อยละ)

รวมทั้งหมด

หน่วยวัด
ขั้นตอน

น้ําหนัก (ร้อยละ)
ประเภทหน่วยงาน
Line
Staff Line & Staff
๒
๒
๒

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
๐

๑

๒

๓

๔

๕

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๔.๑
ร้อยละ

๒

๕

๔

ร้อยละ และ
คะแนน

๔

๔

๔

(ร้อยละ)

(๒)

(๒)

(๒)

(คะแนน)

(๒)

(๒)

(๒)

ร้อยละ

๔

๔

๔

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๔.๒

รายละเอียดตามคําอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ส่วนที่ ๑
และส่วนที่ ๒

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๔.๔
ร้อยละ

๓

๓

๓

๑๕

๑๘

๑๗

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐
ขึ้นไป

-

-
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)…………

กรุงเทพมหานคร
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร) ....................................................
กรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. คํารับรองระหว่าง
นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้รับคํา

รับรอง
และ
……………………….. รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ผู้ทําคํารับรอง

ที่ได้รับมอบหมาย
………………………..

หัวหน้าหน่วยงาน / หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)..........................................และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์
การให้คะแนน
๔. ข้าพเจ้า (หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร).....................
............................................... (ตําแหน่ง) ......................................................................... ได้ทําความ
เข้าใจคํารับรองตาม ข้อ ๓ แล้ว ขอให้คํารับรองกับรองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานคร ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ
ตัวชีว้ ัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คํารับรองไว้
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๕. ข้าพเจ้า ............................................................................. รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานครให้กํากับดูแล (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)................................................................................................... .......
ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการใน
สังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร).......................... เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าํ หนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ (หัวหน้าหน่วยงาน/
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร) .................................... (ตําแหน่ง)
...................................................................... ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
๖. ข้าพเจ้า นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาและเห็นชอบตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)…………………..
……………….............................................................. เกณฑ์การประเมินผลตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดี
จะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ........................................................
รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแล (หน่วยงาน/
ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร) .............................................................................
ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
๗. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรองได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้วจึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ

……………………………………………
(นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ ………………………….

……………………………………………
(

)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
หัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ …………………………….

……………………………..……………
(
)
หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ ………………………….
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เอกสารประกอบ 1

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของ … (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)..................................
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เอกสารประกอบ ๒
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร)
มิติ
มิติที่ ๑ ด้าน
ประสิทธิผลตาม
พันธกิจ
มิติที่ ๒ ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

มิติที่ ๓ ด้าน
คุณภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ

ชื่อตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติ
องค์ประกอบ
ราชการประจําปีของหน่วยงาน
และร้อยละ
มิติที่ ๑ รวม (ร้อยละ)
๒.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ขั้นตอน
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒.๒ ร้อยละของความสําเร็จในการใช้
ร้อยละ
จ่ายงบประมาณ
๒.๒.๑ ร้อยละของความสําเร็จ
(ร้อยละ)
ของการก่อหนี้ผูกพัน
๒.๒.๒ ร้อยละของความสําเร็จ
(ร้อยละ)
ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
๒.๓ ร้อยละของความสําเร็จในการ
ร้อยละ
จัดทํางบการเงิน
๒.๓.๑ ร้อยละของความสําเร็จ
(ร้อยละ)
ของการจัดทํางบการเงินถูกต้อง
๒.๓.๒. ร้อยละของความสําเร็จ
(ร้อยละ)
ของการจัดทํารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจําปี ๒๕๕๔ ถูกต้อง
๒.๔ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ขั้นตอน
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
มิติที่ ๒ รวม (ร้อยละ)
๓.๑ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
๓.๒ ระดับความสําเร็จในการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ
๓.๓ ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร
๓.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
มิติที่ ๓ รวม (ร้อยละ)

น้ําหนัก (ร้อยละ)
ประเภทหน่วยงาน
Line
Staff Line & Staff
๔๒
๔๒
๔๒
๔๒
๓

๔๒
๓

๔๒
๓

๑๔

๑๔

๑๔

(๗)

(๗)

(๗)

(๗)

(๗)

(๗)

๔

๔

๔

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

๔

๔

๔

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
๐

๑

๒

๓

๔

๕

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดมิติที่ ๑

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๒.๑

รายละเอียดตามคําอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ -๒.๒.๒.

รายละเอียดตามคําอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑ -๒.๓.๒.

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๒.๔
๒๕

๒๕

๒๕

ระดับ

๕

๓

๔

ขั้นตอน

๖

๕

๕

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๓.๑
รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๓.๒

ร้อยละ

๔

๔

๔

๓

๓

๓

องค์ประกอบ

๗๕
ลง
ไป

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕ ๑๐๐

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๓.๔
๑๘

๑๕

๑๖
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มิติ

มิติที่ ๔ ด้าน
การพัฒนา
องค์การ

ชื่อตัวชี้วดั
๔.๑ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล
๔.๒ ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
๔.๓ การดําเนินการของเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงาน
๑) ความมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน
๒) การพิจารณาจํานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงาน
๔.๔ ร้อยละของความสําเร็จการ
ดําเนินการสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
๔.๕ ร้อยละของความสําเร็จของผล
การดําเนินการกิจกรรม ๕ ส
มิติที่ ๔ รวม (ร้อยละ)

รวมทั้งหมด

หน่วยวัด
ขั้นตอน

น้ําหนัก (ร้อยละ)
ประเภทหน่วยงาน
Line
Staff Line & Staff
๒
๒
๒

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
๐

๑

๒

๓

๔

๕

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๔.๑
ร้อยละ

๒

๕

๔

ร้อยละ และ
คะแนน

๔

๔

๔

(ร้อยละ)

(๒)

(๒)

(๒)

(คะแนน)

(๒)

(๒)

(๒)

ร้อยละ

๔

๔

๔

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๔.๒

รายละเอียดตามคําอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ส่วนที่ ๑
และส่วนที่ ๒

รายละเอียดตามคําอธิบายตัวชี้วัดที่ ๔.๔
ร้อยละ

๓

๓

๓

๑๕

๑๘

๑๗

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐
ขึ้นไป

-

-

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
................................................................................................................................................................
ชื่อตัวชี้วัด
: ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงานหรือจัดเก็บข้อมูล ...................................... ตําแหน่ง ........................... เบอร์โทรศัพท์....................
ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ร้อยละ ๓๐)
คะแนน องค์ประกอบ องค์ประกอบ
การดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อย
๑๔
๑
๑.๑
มีกระบวนการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนจากภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น มี
การวางแผน
คณะทํางานฯ มีการประชุมร่วมกัน (ร้อยละ ๒ )
๑.๒
หน่วยงานต้องกําหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕
แผนปฏิบัตริ าชการกรุงเทพมหานครประจําปีและแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) พร้อมทั้งนําตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปีของหน่วยงานในมิติที่ ๒-๔ มาระบุไว้ด้วย (ร้อยละ ๓)
๑.๓
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ ตัวชี้วัด นิยาม
เป้าหมาย วิธีคํานวณ ฯลฯ (ร้อยละ๓)
๑.๔
การกําหนดโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องหรือสนับสนุนตัวชี้วัดที่กําหนดในแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี (ร้อยละ ๓)
๑.๕
โครงการ/กิจกรรมตามข้อ ๑.๔ ต้องกําหนดขั้นตอนการปฏิบัตงิ านซึ่งสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานได้ทุกขั้นตอน (ร้อยละ ๓ )
๘
๒
๒.๑
มีระบบหรือเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของผลงานในภาพรวมตามแผนปฏิบัตริ าชการของ
การแปลงแผน
หน่วยงาน เช่น ห้องปฏิบัติการติดตามผล (war room) การติดตามผลงานด้วยระบบเทคโนโลยี
ไปสู่
สารสนเทศ โดยต้องมีหัวข้อการติดตามอย่างน้อย ๕ หัวข้อ ได้แก่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินการ
การปฏิบัติ
ตามช่วงระยะเวลา โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดและผู้รบั ผิดชอบตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
๒.๒
(ร้อยละ ๕)
หน่วยงานมีกระบวนการรายงานติดตามความก้าวหน้าตามข้อ ๒.๑ ต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นราย
ไตรมาส (ร้อยละ ๓)
๘
๓
๓.๑
หน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรจุในแผนปฏิบัตริ าชการฯ ลงในระบบติดตาม
การติดตาม
ประเมินผลโครงการ (Daily plans) (ร้อยละ ๒)
ประเมินผล
๓.๒
การบันทึกข้อมูลตาม ๓.๑ ต้องมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมครบถ้วนทุกรายการ
(ระบบ
ที่กําหนดไว้ในระบบ Daily plans (ร้อยละ ๓)
Daily Plans)
๓.๓
มีการรายงานความก้าวหน้าและปรับปรุงรายละเอียดผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน โดยสามารถอธิบายได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้น หน่วยงานทําอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
และรายงานต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน (ร้อยละ ๓)

ผลการดําเนินงาน : (เฉพาะเจ้าหน้าที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้บันทึก)
องค์ประกอบที่ ๑ (ร้อยละ ๑๔)

ส่วนที่ ๑
(ร้อยละ ๓๐)
๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

องค์ประกอบที่ ๒
(ร้อยละ ๘)
๑.๕

๒.๑

๒.๒

องค์ประกอบที่ ๓
(ร้อยละ ๘)
๒.๓

๓.๑

๓.๒

รวม
๓.๓
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ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ร้อยละ ๗๐) สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ ๑
(๗)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๑)
คะแนน
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน ร้อยละความสําเร็จ
(๕) X ๑๐๐ - กรณี (๓) เป็นผลผลิต = (๖) x ๐.๙
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
(๔)
- กรณี (๓) เป็นผลลัพธ์ = (๖) x ๐.๑ + ๙๐
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ของ สนข.
ปรับคะแนนเป็นร้อยละ
๑. งานเชิงยุทธศาสตร์
๑.๑ ………………..
๑.๒ ..........................
๑.๓ ………………..
๒. งานประจํา
๒.๑ ........................
๒.๒ ........................
๒.๓ .........................
(๘)
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่หน่วยงานบันทึก ช่อง (๑) - (๕)
เจ้าหน้าที่สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึกช่อง (๖) - (๘)
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ผลการดําเนินงานส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี แยกรายตัวชี้วัด
๑. ชื่อตัวชี้วัด …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. ระดับความสําเร็จ
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
๓. เป้าหมาย …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
๔. ผลการดําเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
๕. รายละเอียดการดําเนินการ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
๖. คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
๗. ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
๘. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
๙. หลักฐานอ้างอิง :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
ลงชื่อ ......................................................ผู้รายงานข้อมูล
(……………………………………………..)
วันที่ ............/...................../..................
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๒.๑
ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
หน่วยวัด
: ขั้นตอน
ตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
หรือจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน :
ขั้นตอนที่

คะแนน

การดําเนินงาน

๑

๑

๒
๓

๑
๑

๔

๑

มีการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทําร่างคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
ส่งร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ ๒ ให้สํานักงาน ก.ก. ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ปรับแก้และจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานฉบับสมบูรณ์ ส่งให้สํานักงาน ก.ก.
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน : ให้ใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่องเครื่องหมายที่หน่วยงานได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ค่าคะแนน
ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
ตัวชี้วัดที่
คะแนนที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
(ร้อยละ) ขั้นตอนที่ ๑ ขัน้ ตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔
๒.๑
หมายเหตุ น้ําหนักคะแนนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของความสําเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๒.๑ ร้อยละของความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
๒.๒.๒ ร้อยละของความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ให้หน่วยงานรายงานผ่านระบบ MIS ๒
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน .....................................................................
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๒.๓
ชื่อตัวชี้วัด
: ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
หน่วยวัด
: ระยะเวลาการส่งและความถูกต้องของงบการเงินและรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน .................................. ตําแหน่ง ................................... เบอร์โทรศัพท์ .................
หรือจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ :- ร้อยละของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินถูกต้อง
๑. การจัดทํางบการเงินและระยะเวลาในการส่งงบการเงินประจําปี ๒๕๕๔ คะแนนเต็ม ๑ คะแนน
กรณีส่งงบการเงินภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จะได้ ๑ คะแนน หากหน่วยงานส่งภายหลังวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คะแนนจะลดลงตามระยะเวลาการส่งตามเกณฑ์การให้คะแนน และจะได้ ๐ คะแนน
เมื่อส่งภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไปแล้ว ดังนี้
ระดับคะแนน
เดือน
ที่ส่งงบการเงิน
ระดับคะแนน
เดือน
ที่ส่งงบการเงิน

๑

.๙๕

.๙๐

.๘๐

.๗๐

.๖๐

ภายในเดือน
พ.ย. ๒๕๕๔

ภายในเดือน
ธ.ค. ๒๕๕๔

ภายในเดือน
ม.ค. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
ก.พ. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
มี.ค. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
เม.ย. ๒๕๕๕

.๕๐

.๔๐

.๓๐

.๒๐

.๑๐

๐

ภายในเดือน
พ.ค. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
มิ.ย. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
ก.ค. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
ส.ค. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
ก.ย. ๒๕๕๕

ส่งภายหลังเดือน
ก.ย. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน : ให้ใส่เครื่องหมาย
ระดับคะแนน
ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน



ลงในช่องเครื่องหมายที่หน่วยงานได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

๑

.๙๕

.๙๐

.๘๐

.๗๐

.๖๐

พ.ย. ๒๕๕๔

ธ.ค. ๒๕๕๔

ม.ค. ๒๕๕๕

ก.พ. ๒๕๕๕

มี.ค. ๒๕๕๕

เม.ย. ๒๕๕๕

.๕๐

.๔๐

.๓๐

.๒๐

.๑๐

๐

พ.ค. ๒๕๕๕

มิ.ย. ๒๕๕๕

ก.ค. ๒๕๕๕

ส.ค. ๒๕๕๕

ก.ย. ๒๕๕๕

ส่งภายหลังวันที่
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

เครื่องหมาย
ระดับคะแนน
ส่งงบการเงิน
ภายในเดือน
เครื่องหมาย
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๒. ความถูกต้องของงบการเงิน คะแนนเต็ม ๑ คะแนน ถ้าส่งงบการเงินถูกต้องหรือกรณีมีการแก้ไข
ให้นับระยะเวลาที่หน่วยงานนํากลับไปแก้ไขรวมกันทุกครั้งจนงบการเงินถูกต้องแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน ได้ ๑ คะแนน
กรณีมีการแก้ไขงบการเงินจนถูกต้องแต่เกิน ๓๐ วัน การให้คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
จํานวนวันที่นํา
กลับไปแก้ไข
รวมทุกครั้ง

ระดับคะแนน
จํานวนวันที่นํา
กลับไปแก้ไข
รวมทุกครั้ง

๑

๐.๙

๐.๘

๐.๗

งบฯถูกต้องไม่
ต้องแก้ไขหรือ
แก้ไขจนถูกต้อง
ภายใน ๓๐ วัน

ตั้งแต่
๓๑ – ๖๐ วัน

ตั้งแต่
๖๑ – ๙๐ วัน

ตั้งแต่
๙๑–๑๒๐ วัน

๐.๔

๐.๓

๐.๒

๐.๖

๐.๕

ตั้งแต่
ตั้งแต่
๑๒๑–๑๕๐ วัน ๑๕๑-๑๘๐ วัน

๐.๑

๐

ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
๑๘๑-๒๑๐ วัน ๒๑๑-๒๔๐ วัน ๒๔๑-๒๗๐ วัน ๒๗๑ – ๓๐
ก.ย. ๒๕๕๕

แก้ไขภายหลังวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน : ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องเครื่องหมายที่หน่วยงานได้ดําเนินการนํางบการเงินกลับไป
แก้ไขจนถูกต้อง
ระดับคะแนน
จํานวนวันที่นํางบฯ
กลับไปแก้ไขรวมทุก
ครั้ง

๑

๐.๙

๐.๘

งบการถูกต้องไม่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
มีการแก้ไข หรือ ๓๑ – ๖๐ วัน ๖๑ – ๙๐ วัน
แก้ไขจนถูกต้อง
ภายใน ๓๐ วัน

๐.๗

๐.๖

๐.๕

ตั้งแต่
๙๑ – ๑๒๐ วัน

ตั้งแต่
๑๒๑-๑๕๐ วัน

ตั้งแต่
๑๕๑-๑๘๐ วัน

เครื่องหมาย
ระดับคะแนน
จํานวนวันที่นํางบฯ
กลับไปแก้ไขรวมทุก
ครั้ง
เครื่องหมาย

๐.๔

๐.๓

๐.๒

๐.๑

ตั้งแต่
๑๘๑-๒๑๐ วัน

ตั้งแต่
๒๑๑-๒๔๐ วัน

ตั้งแต่
๒๔๑-๒๗๐ วัน

ตั้งแต่
๒๗๑–๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

๐
แก้ไขภายหลัง
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๒ :- ร้อยละของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สินประจําปี ๒๕๕๔ ถูกต้อง
(แบบฟอร์มของกองบัญชี)
๑. การส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปี ๒๕๕๔ คะแนนเต็ม ๑ คะแนน กรณีส่งรายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สิน ภายในวัน ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จะได้ ๑ คะแนน หากหน่วยงานส่งภายหลังวัน ที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คะแนนจะลดลง ตามระยะเวลาการส่งตามเกณฑ์ให้คะแนนและจะได้ ๐ คะแนน
เมื่อส่งภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไปแล้ว ดังนี้

-8ระดับคะแนน
เดือนที่ส่ง
รายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สิน
ระดับคะแนน
เดือนที่ส่ง
รายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สิน

๑

.๙๕

.๙๐

.๘๐

.๗๐

.๖๐

ภายในเดือน
พ.ย. ๒๕๕๔

ภายในเดือน
ธ.ค. ๒๕๕๔

ภายในเดือน
ม.ค. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
ก.พ. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
มี.ค. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
เม.ย. ๒๕๕๕

.๕๐

.๔๐

.๓๐

.๒๐

ภายในเดือน
พ.ค. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
มิ.ย. ๒๕๕๕

ภายในเดือน
ก.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน : ให้ใส่เครื่องหมาย
ระดับคะแนน
ส่งรายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สิน
ภายในเดือน



ภายในเดือน
ส.ค. ๒๕๕๕

.๑๐

๐

ภายในเดือน
ก.ย. ๒๕๕๕

ส่งภายหลังวันที่
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

ลงในช่องเครื่องหมายที่หน่วยงานได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

๑

.๙๕

.๙๐

.๘๐

.๗๐

.๖๐

พ.ย. ๒๕๕๔

ธ.ค. ๒๕๕๔

ม.ค. ๒๕๕๕

ก.พ. ๒๕๕๕

มี.ค. ๒๕๕๕

เม.ย. ๒๕๕๕

เครื่องหมาย
ระดับคะแนน
ส่งรายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สิน
ภายในเดือน

.๕๐

.๔๐

.๓๐

.๒๐

.๑๐

๐

พ.ค. ๒๕๕๕

มิ.ย. ๒๕๕๕

ก.ค. ๒๕๕๕

ส.ค. ๒๕๕๕

ก.ย. ๒๕๕๕

ส่งภายหลังวันที่
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

เครื่องหมาย

๒. การรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจําปี ๒๕๕๔ ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๑ คะแนน ถ้าส่งรายงาน
บัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง หรือกรณีมีการแก้ไขให้นับระยะเวลาที่หน่วยงานนํากลับไปแก้ไขรวมกันทุกครั้ง จน
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน ได้ ๑ คะแนน กรณีมีการแก้ไขรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินจนถูกต้อง แต่เกิน ๓๐ วัน การให้คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
นํากลับไปแก้ไข รายงานฯ
รวมทุกครั้ง ถูกต้องไม่มีการ
แก้ไขหรือแก้ไข
จนถูกต้อง
ภายใน ๓๐ วัน

๐.๙

๐.๘

๐.๗

ตั้งแต่
๓๑-๖๐ วัน

ตั้งแต่
๖๑-๙๐ วัน

ตั้งแต่
๙๑-๑๒๐ วัน

ระดับคะแนน
๐.๔
๐.๓
๐.๒
๐.๑
นํากลับไปแก้ไข
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
รวมทุกครั้งไป ๑๘๑-๒๑๐ วัน ๒๑๑-๒๔๐ วัน ๒๔๑-๒๗๐ วัน ๒๗๑ – ๓๐
ก.ย. ๒๕๕๕

๐.๖

๐.๕

ตั้งแต่
ตั้งแต่
๑๒๑-๑๕๐ วัน ๑๕๑-๑๘๐ วัน

๐
แก้ไขภายหลังวันที่ ๓๐ ก.ย.
๒๕๕๕
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ผลการดําเนินงาน : ให้ใส่เครื่องหมาย
แก้ไขจนถูกต้อง
ระดับคะแนน
๑
นํารายงานกลับไปแก้ไข รายงานฯ ถูกต้อง
รวมทุกครั้งไม่เกิน
ไม่มีการแก้ไข หรือ
แก้ไขจนถูกต้อง
ภายใน ๓๐ วัน
เครื่องหมาย
ระดับคะแนน
นํารายงานกลับไปแก้ไข
รวมทุกครั้งไม่เกิน



ลงในช่องเครื่องหมายที่หน่วยงานได้ดําเนินการนํางบการเงินกลับไป
๐.๙

๐.๘

๐.๗

ตั้งแต่
ตั้งแต่
๓๑-๖๐ วัน ๖๑-๙๐ วัน

๐.๖

๐.๕

ตั้งแต่
ตั้งแต่
๙๑–๑๒๐ วัน ๑๒๑-๑๕๐ วัน

๐.๔

๐.๓

๐.๒

๐.๑

ตั้งแต่
๑๘๑-๒๑๐ วัน

ตั้งแต่
๒๑๑-๒๔๐ วัน

ตั้งแต่
๒๔๑-๒๗๐ วัน

ตั้งแต่
๒๗๑ วัน – ๓๐
ก.ย. ๒๕๕๕

ตั้งแต่
๑๕๑-๑๘๐ วัน

๐
แก้ไขภายหลัง
วันที่ ๓๐
ก.ย. ๒๕๕๕

เครื่องหมาย
หมายเหตุ
๑. ในการนับจํานวนวันของงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้
๑.๑ กรณีหน่วยงานส่งงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินมาให้กองบัญชี ให้กองบัญชีนับวันที่
เจ้าหน้าที่กองบัญชีรับงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรวมเป็นจํานวนวันที่กองบัญชี
๑.๒ กรณีกองบัญชีส่งคืนงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินกลับไปแก้ไขให้หน่วยงานนับวันที่
หน่วยงานรับงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรวมเป็นจํานวนวันที่หน่วยงาน
๒. ตัวอย่าง การจัดทํางบการเงิน (ส่วนที่ ๑)
๒.๑ หน่วยงานส่งงบการเงินประจํางบประมาณ ๒๕๕๔ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ หน่วยงาน
จะได้คะแนนจากการส่งงบการเงิน ๐.๙ คะแนน
๒.๒ กองบัญชีส่งงบการเงินกลับไปแก้ไข ๓ ครั้งจนงบการเงินถูกต้อง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ จํานวน
๑๗ วัน ครั้งที่ ๒ จํานวน ๒๔ วัน ครั้งที่ ๓ จํานวน ๒๐ วัน รวมจํานวนวันที่หน่วยงานนํางบการเงินกลับไป
แก้ไขจนถูกต้อง รวม ๓ ครั้ง จํานวน ๖๑ วัน หน่วยงานได้คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน ๐.๘ คะแนน
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน ..................................................................................................
ตัวชี้วัดลําดับที่ ๒.๔
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หน่วยวัด : ขั้นตอนความสําเร็จในการดําเนินการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน ................................................. ตําแหน่ง ............................................... เบอร์โทรศัพท์ ....................
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น ๑๓ ขั้นตอน รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ขั้นตอนที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

คะแนน
๕
๕
๑๐
๑๐
๕
๕
๑๐
๕
๑๐
๑๐
๕
๕
๑๕

การดําเนินงาน
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาและระบุความเสีย่ ง
การตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในและการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน
การระบุความเสีย่ งเพิม่ เติม
การค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสีย่ งและการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
การจัดลําดับความเสี่ยง
การนําความเสี่ยงไปประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่
การจัดการความเสี่ยง
การจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามที่กําหนด
การประเมินคุณภาพการจัดทําระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน

ผลการดําเนินงาน : ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องขั้นตอนที่หน่วยงานได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓.๑

๑๓.๒

รวม

ค่า
คะแนน
ถ่วง
น้ําหนัก

-11คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๓.๑
ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยวัด
: ระดับ
ตําแหน่ง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
หรือจัดเก็บข้อมูล

เบอร์โทรศัพท์

เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ ๑ – ๕
คะแนนที่ได้เป็นไปตามค่าเฉลี่ยสุดท้ายจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้ทศนิยม ๓ ตําแหน่ง
ผลการดําเนินงาน
วัด)

: (คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ประเมิน หน่วยงานไม่ตอ้ งใส่ผลการดําเนินงานตามหน่วย

ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานตาม
หน่วยวัด

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

๓.๑
หมายเหตุ น้ําหนักคะแนนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๓.๒
ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผูร้ ับบริการ
หน่วยวัด
: ขั้นตอน
ตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
หรือจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน :
ขั้นตอนที่
คะแนน
การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
๑
๑
จํานวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบรับภายในกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๒
๒
จํานวนเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขและรายงานผลภายในกําหนด
๓
๑
การจัดทํารายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนทุกเดือน
๔
๑
จํานวนเรื่องร้องเรียนทีไ่ ด้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่

:

ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
(ร้อยละ) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔

ค่าคะแนน
คะแนนที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

๓.๒
หมายเหตุ น้ําหนักคะแนนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕
ให้ใส่คะแนนที่ได้รับในช่องผลการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน โดยที่ผลการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้

-14-

ตารางสรุปผลการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ประจําเดือน..................................

ขั้นตอนที่ ๑

จํานวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบรับภายในกําหนด

จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(เรื่อง)

ขั้นตอนที่ ๒

จํานวนการตอบรับ
ภายในกําหนด
เกินกําหนด
(เรื่อง)
(เรื่อง)

หมายเหตุ

จํานวนเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขและรายงานผลภายในกําหนด

จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(เรื่อง)

การรายงาน
เป็นไปตามเงื่อนไข
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
(เรื่อง)
(เรื่อง)

ขั้นตอนที่ ๓

การจัดทํารายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนทุกเดือน
มีรายงาน
ไม่มีรายงาน

ขั้นตอนที่ ๔

จํานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข

จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(เรื่อง)

การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดําเนินการ
(เรื่อง)
(เรื่อง)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ ๑ - ๔ หากระบบ MIS ขัดข้อง ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ ให้หน่วยงานพิมพ์หน้าจอ
(Print Screen) ที่แสดงความผิดปกติของระบบแนบรายงานประจําเดือน
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

-15แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๓.๓
ชื่อตัวชี้วัด
: ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
ตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
หรือจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน : + / - ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน
ระดับคะแนน
๐
๑
๒
ร้อยละ
๗๕ ลงไป
๘๐
๘๕
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

๓
๙๐

๔
๙๕

๕
๑๐๐

:
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

จํานวนตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ

จํานวนตัวชี้วัดที่
ดําเนินการ

ร้อยละของ
การดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

๓.๓
หมายเหตุ น้ําหนักคะแนนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๓.๔
ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สดุ (Best Service)
หน่วยวัด
: องค์ประกอบ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
ตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
หรือจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน :
องค์ประกอบที่
คะแนน
การดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ
วัดความสําเร็จในการดําเนินการตามลักษณะการให้บริการทีด่ ีที่สุด (กิจกรรมตาม
๑
๒
องค์ประกอบย่อย)
๒
๓
วัดผลสําเร็จของผลการดําเนินการตามเป้าหมายของโครงการ
* หากไม่สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้
จะถูกตัดคะแนน ๐.๕ คะแนน
ผลการดําเนินงาน : การรักษามาตรฐานการให้บริการของโครงการให้บริการที่ดีที่สดุ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ชื่อโครงการให้บริการที่ดีที่สดุ ..............................................................................................................................................................
ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปผลการดําเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย
ต่ํากว่า ตามเป้าหมาย สูงกว่า

๑. .....
๒. .....
... ......
ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องสรุปผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย และสรุปผลการตัดคะแนนตามความเป็นจริง
ผลการดําเนินงาน : สรุปผลรวมของตัวของตัวชี้วัดที่ ๓.๔
ผลการดําเนินการ (คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๑
การรักษามาตรฐาน รวม ค่าคะแนน
น้ําหนัก
ตัวชี้วัดที่
คะแนน ถ่วง
โครงการฯ
(ร้อยละ)
องค์ประกอบที่ ๒
ประจําปีงบประมาณ ที่ได้ น้ําหนัก
๑
๒
๓
๔
๕
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๔
หมายเหตุ น้ําหนักคะแนนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕

-17คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

-18แบบฟอร์มนําเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
แบบฟอร์มโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ชื่อโครงการ .................................................................................................................................................................
หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ................................................................................
ลักษณะการให้บริการ ................................................................................................................................. ..................
๑. หลักการและเหตุผล
..........................................................................................................................................................................
๒.วัตถุประสงค์
๑. ......................................................................................................................................................................
๒. ......................................................................................................................................................................
๓. เป้าหมายของการดําเนินโครงการ
..........................................................................................................................................................................
๔. ตัวชี้วัดโครงการ
๑. ......................................................................................................................................................................
๒. ......................................................................................................................................................................
๕. วิธีประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ
๖. กิจกรรม/ แนวทางการดําเนินงาน
๑. ......................................................................................................................................................................
๒. ......................................................................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................................................................
๔. ......................................................................................................................................................................
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
..........................................................................................................................................................................
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
..........................................................................................................................................................................

-19ตารางสรุปสาระสําคัญของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กรณีที่ ๑ โครงการให้บริการที่ดที ี่สุดทีด่ ําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเด็น
ชื่อโครงการ

ระบุเนื้อหา/รายละเอียด

ลักษณะของการให้บริการ
ผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเด็นที่จะพัฒนาเพิ่มเติม
(ปี ๒๕๕๕)*
วัตถุประสงค์ของโครงการ**
ตัวชี้วัดโครงการ**

กิจกรรม/ แนวทางการดําเนินงาน**

ระยะเวลาดําเนินการ**
* เป็นการสรุปในภาพรวมว่า สิ่งที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากโครงการเดิมคืออะไร
** เป็นประเด็นที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

หมายเหตุ

-20กรณีที่ ๒ โครงการให้บริการที่ดีที่สุดทีจ่ ะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเด็น
ชื่อโครงการ
ลักษณะของการให้บริการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดโครงการ

กิจกรรม/ แนวทางการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ระบุเนื้อหา/รายละเอียด

หมายเหตุ

-21กรณีที่ ๓ โครงการที่มีการดําเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
และนําเสนอเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเด็น
ชื่อโครงการ

ระบุเนื้อหา/รายละเอียด

หมายเหตุ

ลักษณะของการให้บริการ
ผลการดําเนินการที่ผ่านมา
ประเด็นที่จะพัฒนาเพิ่มเติม
(ปี ๒๕๕๕)*
วัตถุประสงค์ของโครงการ**
ตัวชี้วัดโครงการ**

กิจกรรม/ แนวทางการดําเนินงาน**

ระยะเวลาดําเนินการ**
*เป็นการสรุปในภาพรวมว่า โครงการเดิมทําเพื่ออะไร ทําอะไรไปบ้าง และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ถึงต้องพัฒนาเพิ่มเติม
**เป็นประเด็นที่จะดําเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

-22แบบรายงานผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)
หน่วยงาน .......................................................................................................
ชื่อโครงการ
ลักษณะการให้บริการ
องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบย่อย
๑
๒
๓
๔
๕

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดําเนินการ

องค์ประกอบที่ ๒
ผลการดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละ
(เทียบกับเป้าหมาย)

หมายเหตุ
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๔.๑
ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
หน่วยวัด
: ขั้นตอน
ตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
หรือจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน :
ขั้นตอนที่
๑

คะแนน
๐.๕

๒

๐.๕

๓

๐.๕

๔

๐.๕

การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
หน่วยงานมีการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับ
หน่วยงานให้แก่ข้าราชการในหน่วยงานได้รับทราบ
หน่วยงานมีการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับ
บุคคลให้แก่ข้าราชการในหน่วยงานได้รับทราบ
หน่วยงานมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อร่วมกันผลักดันให้หน่วยงานมีการดําเนินการเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล โดยกําหนดตัวชีว้ ัดและกระจายตัวชี้วัดจากระดับ
หน่วยงานลงไปจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีการจัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคนในหน่วยงานได้รับการประเมินฯ ด้วยแบบ
ประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างครบถ้วนและภายในเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
ตัวชี้วัดที่
(ร้อยละ)

คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น้ําหนัก

ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

๔.๑
ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องขั้นตอนที่หน่วยงานได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ น้ําหนักคะแนนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕

-24คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๔.๒
ชื่อตัวชี้วัด
: ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
หรือจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน :
ผลลัพธ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานได้ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานจะได้คะแนนเต็มเท่ากับ
๒, ๕ หรือ ๔ คะแนน ตามประเภทหน่วยงานที่กําหนดไว้
ผลการดําเนินงาน :
ชื่อ CoP

ผลลัพธ์ของ Cop
(ร้อยละ)

ผลลัพธ์ของการดําเนินการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน (ร้อยละ)

คะแนนที่ได้

CoP ที่ ๑ ....
CoP ที่ ๒ ....
CoP ที่ ๓ ....
ให้ใส่ผลลัพธ์ที่คํานวณได้ตามสูตรการคํานวณที่กําหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๔.๓
ชื่อตัวชี้วัด
: การดําเนินการของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
ตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
หรือจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน : มีการแบ่งคะแนนออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ ๑ : + / - ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละ

๐
๕๐ ลงไป

ผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)

๑
๖๐

จํานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตฯทั้งหมด (A)

๒
๗๐

๓
๘๐

๔
๙๐

๕
๑๐๐

จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ร้อยละของ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
การทุจริตฯที่ดําเนินการตาม การดําเนินงานฯ
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
ระยะเวลา(B)
(B/A)*๑๐๐

๔.๓
ส่วนที่ ๑
หมายเหตุ น้ําหนักคะแนนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่วนที่ ๒ การพิจารณาจํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ ๒ :
กําหนดคะแนนเต็ม ๒ คะแนน โดยจะได้คะแนนตามสัดส่วนที่คํานวณได้ ซึ่งสูตรการคํานวณตามที่ได้กําหนดไว้ใน
คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ผลการดําเนินงาน

:
ตัวชี้วัด

จํานวนอัตรากําลัง
ของหน่วยงาน

จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

๔.๓
ส่วนที่ ๒
หมายเหตุ ผลคะแนนทีไ่ ด้ตามสูตรการคํานวณที่กําหนดไว้ โดยผู้ประเมินจะเป็นผู้คํานวณให้

-27คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๔.๔
ชื่อตัวชี้วัด
: ร้อยละของความสําเร็จการดําเนินการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
ตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
หรือจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งการให้คะแนนตามผลสําเร็จของการดําเนินการ ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
จํานวนการจัดกิจกรรมตาม
คะแนนที่ได้
หมายเหตุ
องค์ประกอบที่กําหนด
จํานวน ๙ ครั้ง
๒.๐๐ คะแนน
จํานวน ๘ ครั้ง
๑.๙๐ คะแนน
จํานวน ๗ ครั้ง
๑.๘๐ คะแนน
จํานวน ๖ ครั้ง
๑.๗๐ คะแนน
จํานวน ๕ ครั้ง
๑.๖๐ คะแนน
จํานวน ๔ ครั้ง
๑.๕๐ คะแนน
จํานวนต่ํากว่า ๔ ครั้ง
ส่วนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม (อย่างน้อย ๔ ครั้ง)
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๔๙ ลงมา

คะแนนที่ได้
๒.๐๐ คะแนน
๑.๙๐ คะแนน
๑.๘๐ คะแนน
๑.๗๐ คะแนน
๑.๖๐ คะแนน
๑.๕๐ คะแนน
-

หมายเหตุ
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ผลการดําเนินการ :
กิจกรรมตามองค์ประกอบต่าง ๆ
ส่วนที่ ๑ จํานวนการจัดกิจกรรม
ส่วนที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
รวม (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน)

ผลการดําเนินการ
จํานวน.......... ครั้ง
ร้อยละ ..........

คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

-

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

-30-

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่ : ๔.๕
ชื่อตัวชีว้ ัด
: ร้อยละของความสําเร็จของผลการดําเนินการกิจกรรม ๕ ส
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ตําแหน่ง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน
หรือจัดเก็บข้อมูล

เบอร์โทรศัพท์

เกณฑ์การให้คะแนน : + / - ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละ
ผลการดําเนินงาน

๐
๖๐

๑
๗๐

๒
๘๐

๓
๙๐ ขึ้นไป

:

ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ร้อยละของความสําเร็จ
ของผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

๔.๕
หมายเหตุ น้ําหนักคะแนนเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบตั ริ าชการ :

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 สํานักงาน ก.ก.
กองระบบงาน โทร. 0 2226 3727 หรือโทร. 1457 – 1460
กองวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพ โทร. 0 2224 2963 หรือโทร. 1180
 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ โทร. 0 2225 7947 หรือโทร. 1512 หรือโทร. 1544
 สํานักการคลัง
กองบัญชี โทร. 0 2224 3009 หรือโทร. 1657
 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
กองวิชาการและแผนงาน โทร. 0 2225 0479 หรือโทร. 1705
 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 3061 หรือโทร. 1372
 กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 2939 หรือโทร. 1257
 กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2621 1085 หรือโทร. 1400 หรือโทร. 1555
*******************************

