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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ท�ำการแทน ก.ก. ใน การบริหารผล
งานระดับหน่วยงาน ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
ได้นำ� หลักเกณฑ์ฯ เสนอ ก.ก. และผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครทราบแล้วตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2557 ซึง่ มีสาระส�ำคัญ
ดังนี้
1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
		 (1)
			
			
			
			

มิติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ

		 (2) ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
12 ตัวชีว้ ดั หลัก แบ่งเป็นตัวชีว้ ดั ส�ำหรับประเมินส�ำนัก ส�ำนักงาน และส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 11 ตัวชีว้ ดั หลัก และตัวชีว้ ดั ส�ำหรับประเมินส�ำนักงานเขต 12 ตัวชีว้ ดั หลัก เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
			 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงในรายละเอียดของการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม
และสามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติของหน่วยงานได้ โดยมีอีก 1 ตัวชี้วัดที่เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัด เพื่อให้เหมาะสม
กับเกณฑ์การประเมินที่ปรับปรุงใหม่ คือ ตัวชี้วัดที่ 4.1 เปลี่ยนชื่อจาก “ร้อยละความส�ำเร็จของการน�ำองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในองค์กรไปสู่การปฏิบัติ” เป็น “ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน” ส่วนการ
วัดผลของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ ได้ก�ำหนดให้มีการวัดในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เพิ่มมากขึ้น
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
		 (1) ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปรับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี พ.ศ. 2558
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2556-2560 และนโยบายผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครเพือ่ ประกอบการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ระดับกรุงเทพมหานครประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		 (2) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามกรอบที่ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลก�ำหนด
เพือ่ ประกอบการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการระดับหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ก

		 (3) จัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็น 2 ระดับ คือ
			 - ระดับกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
			 - ระดับหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครและ
รองปลั ด กรุ ง เทพมหานครที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลในฐานะหั ว หน้ า กลุ ่ ม ภารกิ จ จั ด ท� ำ ค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการกั บ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
		 (4) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครด�ำเนินการตามค�ำรับรองฯ ที่ได้
จัดท�ำไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
		 (5) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองของหน่วยงาน
		 (6) คณะกรรมการ/คณะท�ำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป็นประธาน ผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานคร/ผูต้ รวจราชการ เป็นรองประธาน และผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด 6 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส�ำ นั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล ส� ำ นั ก การคลั ง ส� ำ นั ก งบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงาน ก.ก. ส�ำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
เข้าตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
			 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
		 (7) หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละ
หน่วยงาน/ส่วนราชการและส่งผลการประเมินให้ส� ำนักงาน ก.ก. เพื่อให้ส�ำนักงาน ก.ก. ประมวลผลน�ำเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และอ.ก.ก. วิสามัญ
เกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน
		 (8) อ.ก.ก. วิสามัญเกีย่ วกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณาผลการปฏิบตั ริ าชการ
ตามค�ำรับรองฯ ของหน่วยงาน และน�ำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ก.ก. เพื่อรับทราบผลการประเมิน
		 (9) กรุงเทพมหานครน�ำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านการบริหารงานบุคคล เช่น
การพัฒนา หรือการจัดสรรสิ่งจูงใจซึ่งอาจเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินให้แก่หน่วยงานตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครก�ำหนด

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการดังนี้
1. ส�ำนักงาน ก.ก. จัดท�ำค�ำรับรองฯ ระดับกรุงเทพมหานคร น�ำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครและผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามค�ำรับรองฯ
ข

2. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ศึกษารายละเอียดการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เงื่อนไขของตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดท�ำค�ำรับรองระดับหน่วยงาน
3. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ชี้แจงท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมถึงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี เพือ่ ให้ทกุ คนได้มสี ว่ นร่วมในการผลักดันให้ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ฯ
ที่ก�ำหนด
4. การจัดท�ำค�ำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส�ำนัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามค�ำรับรองฯ และส่งให้สำ� นักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เพือ่ รวบรวมน�ำเสนอ
รองปลัดกรุงเทพมหานครที่ก�ำกับดูแลในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจลงนามก่อนน�ำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม
ค�ำรับรองฯ ตามล�ำดับ
5. ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ จัดท�ำรายละเอียดตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดส่งให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณากลัน่ กรองความเหมาะสม (หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ตัวชี้วัดจะประสานแจ้งให้ทราบต่อไป)
6. ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามค�ำรับรองฯ ระดับกรุงเทพมหานครและ
ระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามค�ำรับรองฯ
 การจัดท�ำรายงาน

1. หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด
ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
2. หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค�ำรับรองฯ ตามแบบรายงานส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ที่ก� ำหนด และน�ำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญ
เกีย่ วกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณาผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และน�ำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ก.ก. ทราบตามล�ำดับ
 การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองฯ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร อาจมอบหมาย
ให้คณะกรรมการ/คณะท�ำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจ
ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองฯ ณ หน่วยงานผู้รับการประเมิน ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการ
ในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
ค

การคำ�นวณผลการประเมิน
การค�ำนวณผลคะแนนของการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ร าชการของหน่ วยงานสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค�ำนวณผลการประเมินเป็น “ระดับคะแนน 1-5” โดยมีรายละเอียดดังนี้
■ น�้ำหนักคะแนน น�้ำหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดในทุกมิติมีค่ารวมกัน เท่ากับ “ร้อยละ 100”
■ การก�ำหนดคะแนนในแต่ละตัวชีว
้ ดั หน่วยการวัดในแต่ละตัวชีว้ ดั จะมีความแตกต่างกัน เช่น “ร้อยละ…”
“คะแนน...” หรือ“ระดับ...” เป็นต้น แต่เมื่อมีผลการวัดตามหน่วยวัดนั้น ๆ แล้ว จะต้องน�ำผลการวัด
ที่ได้นั้นมาแปลงเป็นระดับคะแนน 1-5 และก�ำหนดให้ผลคะแนนมีทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง
ตัวอย่างเช่น
ตัวชี้วัดที่ 2.2
หน่วยวัด
เกณฑ์ในการให้
คะแนน

ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยระบบ Lean
ร้อยละ
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-10 คะแนน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพ 60
การท�ำงานด้วยระบบ Lean

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลการด�ำเนินการ หน่วยงาน ก. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานภายหลังด�ำเนินการพัฒนากระบวนงาน
ด้วยระบบ Lean ได้ร้อยละ 88.674
วิธีการคิดผลการ หน่วยงานมีผลการด�ำเนินการร้อยละ 88.674 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนจะพบว่า
ด�ำเนินการให้เป็น ร้อยละ 88.674 จะอยู่ในช่วงของระดับคะแนน 3 แต่ไม่เกิน 4 โดยมีวิธีค�ำนวณคะแนน
คะแนน
ดังนี้
1. หาผลต่างของช่วงร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วย
ระบบ Lean ที่ผลการด�ำเนินการนั้นเกิดขึ้น ซึ่งในตัวอย่างผลการด�ำเนินการ
ร้อยละ 88.674 จะอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 80 และร้อยละ 90 ดังนั้น ผลต่าง
เท่ากับ (90 – 80) = 10
2. หาผลต่างของระดับคะแนน ผลการด�ำเนินการร้อยละ 88.674 เมื่อดูเกณฑ์การให้
คะแนนจะพบว่า อยู่ในช่วงของระดับคะแนน 3 แต่ไม่เกิน 4 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ
(4 – 3) = 1
3. หาผลต่างของผลการด�ำเนินการ กับร้อยละความส�ำเร็จฯ ที่ตั้งไว้ในระดับคะแนน
น้อยกว่า (ในที่นี้ คือ ระดับ 3) ผลการด�ำเนินการ 88.674 ร้อยละความส�ำเร็จฯ
ในระดับ 3 คือ 80 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ (88.674 – 80) = 8.674
4. การหาเศษของคะแนน ให้นำ� ผลต่างของผลการด�ำเนินการ คูณกับผลต่างของระดับ
คะแนน หารด้วยผลต่างของช่วงร้อยละความส�ำเร็จฯ เท่ากับ (8.674 x 1) ÷ 10
= 0.867
5. สรุปคะแนน ดังนั้น คะแนนของตัวชี้วัดนี้ มาจากการน�ำระดับคะแนนที่ผลการ
ด�ำเนินตกอยู่ในช่วงนั้น ๆ มาบวกกับ เศษของคะแนน ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้
มีคะแนนเท่ากับ 3 + 0.867 = 3.867
ง

■

การสรุปผลคะแนนการประเมินของแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอน ดังนี้

		 1. หน่วยงานได้รบั การประเมินในทุกตัวชีว้ ดั จากหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั แล้ว หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
ตัวชี้วัดจะส่งคะแนนผลการประเมินตามหน่วยวัดของแต่ละตัวชี้วัด (คะแนนดิบ) ที่รับผิดชอบให้ส�ำนักงาน ก.ก.
เช่น ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รับผิดชอบตัวชี้วัด “ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ
หน่วยงาน” ก็จะส่งคะแนนเป็น “ร้อยละ” มายังส�ำนักงาน ก.ก.
		 2. ส�ำนักงาน ก.ก. จะน�ำคะแนนดิบที่ได้รับจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ มาค�ำนวณหาค่า
คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดตามวิธีการค�ำนวณข้างต้น และค�ำนวณหาค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก ซึ่งเป็นคะแนนสรุป
สุดท้ายของแต่ละตัวชี้วัด โดยมีสูตรการค�ำนวณ ดังนี้
ค่าคะแนนถ่วงน�ำ้ หนัก =

น�้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ
x ค่าคะแนนที่ได้
น�้ำหนักคะแนนรวมทุกตัวชี้วัด

ตัวอย่างเช่น

ชื่อตัวชี้วัด
3.4 ระดับความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมในที่ท�ำงาน

หน่วยวัด
คะแนน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�ำเนินการ
น�้ำหนัก (ร้อยละ)
ประเภทหน่วยงาน
1
2
3
4
5
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ด�
ำ
เนินการ
ที่ได้ ถ่วงน�้ำหนัก
Line Staff Line &
Staff
4
4
4
<60 60 70 80 ≥90
79
3.900
0.156

โดยที่ น�้ำหนัก คือ ร้อยละ 4 น�้ำหนักรวมทุกตัวชี้วัด คือ 100 และค่าคะแนนที่ได้ คือ 3.900
4
		
ดังนั้น ค่าคะแนนถ่วงน�ำ้ หนัก =
x 3.900 = 0.156
100
3. ซึง่ หากสรุปคะแนนภาพรวมครบทุกตัวชีว้ ดั ก็จะต้องมีระดับคะแนนอยูร่ ะหว่าง 1-5 โดยความหมายของ
ระดับคะแนนการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้
ผลการประเมิน
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้
ผลการประเมินอยู่ในระดับสมควรปรับปรุง

จ

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1

■

ตัวอย่างการค�ำนวณคะแนนผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 1 ส�ำนักงานเขต ฐ. เป็นหน่วยงานหลัก (Line) ได้รับการประเมินจ�ำนวน 12 ตัวชี้วัดหลัก ซึ่งได้รับการ
ประเมินครบทุกตัวชี้วัด ดังนั้น ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานเขต ฐ
ปรากฏดังนี้
สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส�ำนักงานเขต ฐ.
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

ร้อยละความส�ำเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีของหน่วยงาน
2.1 ร้อยละของความ
ส�ำเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ
2.1.1 ร้อยละของความ
ส�ำเร็จของการก่อหนี้
ผูกพัน
2.1.2 ร้อยละของความ
ส�ำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม
2.2 ร้อยละความส�ำเร็จ
ของการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานด้วยระบบ
Lean
2.3 คะแนนความส�ำเร็จ
ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.3.1 คะแนนความ
ส�ำเร็จของการจัดท�ำ
งบการเงินทันเวลา
และถูกต้อง
2.3.2 คะแนนความส�ำเร็จ
ของการจัดท�ำรายงาน
บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจ�ำปี 2557 ทันเวลา
และถูกต้อง
2.4 ระดับความส�ำเร็จ
ของการจัดท�ำระบบ
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

ร้อยละ

45

ร้อยละ

14

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�ำเนินการ
1 2 3 4 5 ผลการ ค่าคะแนน คะแนน หมายเหตุ
ด�ำเนินการ ที่ได้ ถ่วงน�้ำหนัก
20 40 60 80 100 97.466 4.873
2.193

(7)

1.4 2.8 4.2 5.6

7

6.085

4.346

0.304

(7)

1.4 2.8 4.2 5.6

7

6.875

4.911

0.344

ร้อยละ

4

60

70

80

90 100 98.274

4.827

0.193

คะแนน

4
(2)

1

2

3

4

5

5

5.000

0.100

(2)

1

2

3

4

5

5

5.000

0.100

≤80 81

86

91 ≥96

95

4.800

0.192

ระดับ

4

ฉ

มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

มิติที่ 3
3.1 ระดับความส�ำเร็จ
คุณภาพการ ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ปฏิบัติราชการ จากประชาชน/ผูร้ บั บริการ
3.2 ร้อยละความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด
(Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
3.4 ระดับความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน
3.5 ร้อยละของคุณภาพ
การบริการของส�ำนักงาน
เขต
มิติที่ 4 การ 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จ
พัฒนาองค์การ ของการน�ำองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในองค์การไปสู่การ
ปฏิบัติ
4.2 ร้อยละความส�ำเร็จ
ของการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน
4.2.1 ร้อยละของความ
มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวน
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน
ลดลง
รวม

ระดับ

6

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�ำเนินการ
1 2 3 4 5 ผลการ ค่าคะแนน คะแนน หมายเหตุ
ด�ำเนินการ ที่ได้ ถ่วงน�้ำหนัก
4 4.25 4.5 4.75 5
4.75
4.000
0.240

ร้อยละ

5

60

70

80

90 100 99.021

4.902

0.245

ระดับ

5

1

2

3

4

3.887

3.887

0.194

ระดับ

4

<60 60

70

80 ≥90

92

5.000

0.200

ร้อยละ

3

71

76

81

86 ≥91 90.625

4.925

0.148

ร้อยละ

2

70

75

80

85

95.411

5.000

0.100

ร้อยละ

4

(2)

60

70

80

90 100

100

5.000

0.100

(2)

≤20 40

60

80 ≥81

67

3.350

0.067

น�้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

5

90

100

สรุป ส�ำนักงานเขต ฐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนน เท่ากับ 4.720

ช

4.720

ตัวอย่างที่ 2 ส�ำนัก ฒ. เป็นหน่วยงานสนับสนุน (Staff) ได้รับการประเมินจ�ำนวน 11 ตัวชี้วัดหลัก แต่ได้รับการ
ยกเว้นในการประเมินตัวชีว้ ดั ที่ 4.2.2 เนือ่ งจากในปีทผี่ า่ นมา และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�ำนัก ฒ
ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงมีน�้ำหนักคะแนนรวม เท่ากับ ร้อยละ 98
ดังนั้น ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�ำนัก ฒ ปรากฏดังนี้
สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส�ำนัก ฒ.
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

มิติที่ 1
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

ร้อยละความส�ำเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีของหน่วยงาน
2.1 ร้อยละของความ
ส�ำเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ
2.1.1 ร้อยละของความ
ส�ำเร็จของการก่อหนี้
ผูกพัน
2.1.2 ร้อยละของความ
ส�ำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม
2.2 ร้อยละความส�ำเร็จ
ของการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานด้วยระบบ
Lean
2.3 คะแนนความส�ำเร็จ
ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.3.1 คะแนนความส�ำเร็จ
ของการจัดท�ำงบการเงิน
ทันเวลาและถูกต้อง
2.3.2 คะแนนความส�ำเร็จ
ของการจัดท�ำรายงาน
บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจ�ำปี 2556 ทันเวลา
และถูกต้อง
2.4 ระดับความส�ำเร็จ
ของการจัดท�ำระบบการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

น�้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)
ร้อยละ

45

ร้อยละ

14

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�ำเนินการ
1 2 3 4 5 ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง หมายเหตุ
ด�ำเนินการ ที่ได้
น�้ำหนัก
20 40 60 80 100 97.466 4.873
2.238

(7)

1.4 2.8 4.2 5.6

7

6.085

4.346

0.310

(7)

1.4 2.8 4.2 5.6

7

6.875

4.911

0.351

ร้อยละ

4

60

70

80

90 100 98.274

4.827

0.197

คะแนน

4
(2)

1

2

3

4

5

5

5.000

0.102

(2)

1

2

3

4

5

5

5.000

0.102

≤80 81

86

91 ≥96

95

4.800

0.196

ระดับ

4

ซ

มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

3.1 ระดับความส�ำเร็จ
มิติที่ 3
คุณภาพการ ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ปฏิบัติราชการ จากประชาชน/ผูร้ บั บริการ
3.2 ร้อยละความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด
(Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
3.4 ระดับความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน
มิติที่ 4 การ 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จ
พัฒนาองค์การ ของการน�ำองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในองค์การไปสู่การ
ปฏิบัติ
4.2 ร้อยละความส�ำเร็จ
ของการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน
4.2.1 ร้อยละของความ
มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวน
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน
ลดลง
รวม

น�้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�ำเนินการ
1 2 3 4 5 ผลการ ค่าคะแนน คะแนน หมายเหตุ
ด�ำเนินการ ที่ได้ ถ่วงน�้ำหนัก

ระดับ

5

4 4.25 4.5 4.75 5

ร้อยละ

5

60

70

80

ระดับ

4

1

2

4.000

0.204

90 100 99.021

4.902

0.250

3

4

3.887

3.887

0.159

ระดับ

4

<60 60

70

80 ≥90

92

5.000

0.204

ร้อยละ

7

70

75

80

85

95.411

5.000

0.357

ร้อยละ

4

(2)

60

70

80

90 100

100

5.000

0.102

(2)

≤20 40

60

80 ≥81

-

-

-

5

90

4.75

98

สรุป ส�ำนัก ฒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนน เท่ากับ 4.772

ฌ

4.772

ยกเว้น
ไม่ประเมิน
เนื่องจาก
ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนฯ
ทั้ง 2 ปี

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส�ำหรับส�ำนัก ส�ำนักงาน และส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
น�้ำหนัก (ร้อยละ)
หน่วยงาน
มิติ
ชื่อตัวชี้วัด
ประเภทหน่วยงาน*
ที่รับผิดชอบ
Line Staff Line & Staff
มิติที่ 1
ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ 45
45
45
สยป.
ด้านประสิทธิผล หน่วยงาน
ตามพันธกิจ
มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ)
45
45
45
14
2.1 ร้อยละของความส�ำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
มิติที่ 2
14
14
สงม.
ด้านประสิทธิภาพ
2.1.1 ร้อยละของความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน (7)
(7)
(7)
(7)
ของการปฏิบัติ
2.2.2 ร้อยละของความส�ำเร็จของการเบิกจ่าย
(7)
(7)
ราชการ
งบประมาณในภาพรวม
4
2.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพ
4
4
สกก.
ในการท�ำงานด้วยระบบ Lean
2.3 คะแนนความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
4
4
4
สนค.
2.3.1 คะแนนความส�ำเร็จของการจัดท�ำงบการเงิน (2)
(2)
(2)
ทันเวลาและถูกต้อง
2.3.2 คะแนนความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงาน
(2)
(2)
(2)
บัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ ประจ�ำปี 2557 ทันเวลา
และถูกต้อง
2.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหาร
4
4
4
สตน.
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ)
26
26
26
3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
6
5
5
กองกลาง
มิติที่ 3
จากประชาชน/ผู้รับบริการ
สนป.
ด้านคุณภาพ
5
5
5
สกก.
การปฏิบัติราชการ 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5
4
5
คณะผู้ตรวจ
ราชการฯ
และ กงต.
3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการพัฒนา
4
4
คณะผู้ตรวจ
4
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ราชการฯ
มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ)

20

18

19

ญ

มิติ
มิติที่ 4
ด้านการพัฒนา
องค์การ

ชื่อตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน
4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.2.1 ร้อยละของความมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงานลดลง
มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ)
รวมทั้งหมด

น�้ำหนัก (ร้อยละ)
หน่วยงาน
ประเภทหน่วยงาน*
ที่รับผิดชอบ
Line Staff Line & Staff
5
7
6
สกก.
4

4

4

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

9
100

11
100

10
100

สกก.

* ประเภทหน่วยงาน ประกอบด้วย
- หน่วยงานหลัก (Line) หมายถึง หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่บริการประชาชนโดยตรง
- หน่วยงานสนับสนุน (Staff) หมายถึง หน่วยงานที่ช่วยให้หน่วยงานหลักปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ไม่มีหน้าที่บริการประชาชน
โดยตรง
- หน่วยงานที่ปฏิบัติงานผสมผสานทั้ง 2 ลักษณะ (Line & Staff) หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่บริการประชาชน และเป็น
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

ฎ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส�ำหรับส�ำนักงานเขต
หน่วยงาน
น�้ำหนัก
(ร้อยละ)
ที่รับผิดชอบ
ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ
มิติที่ 1 ด้าน
45
สยป.
ประสิทธิผล
หน่วยงาน
ตามพันธกิจ
มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ)
45
สงม.
2.1 ร้อยละของความส�ำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
มิติที่ 2 ด้าน
14
ประสิทธิภาพของ
2.1.1 ร้อยละของความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน (7)
การปฏิบัติราชการ
(7)
2.1.2 ร้อยละของความส�ำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม
สกก.
4
2.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานด้วยระบบ Lean
สนค.
4
2.3 คะแนนความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
(2)
2.3.1 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำ
งบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
(2)
2.3.3 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำ
รายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ ประจ�ำปี 2557
ทันเวลาและถูกต้อง
สตน.
4
2.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ)
26
มิติที่ 3 ด้าน
3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
6
กองกลาง สนป.
คุณภาพการ
ประชาชน/ผู้รับบริการ
ปฏิบัติราชการ
3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ
5
สกก.
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5
คณะผู้ตรวจราชการฯ
และ กงต.
คณะผู้ตรวจราชการฯ
3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการพัฒนา
4
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
คณะกรรมการตรวจ
3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการของส�ำนักงานเขต
3
ประเมินผลมาตรฐาน
การให้บริการของส่วน
ราชการ ส�ำนักงานเขต
มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ)
23
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

ฏ

มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 4 ด้านการ 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินการจัดการความรู้ 2
ในหน่วยงาน
พัฒนาองค์การ
4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
4
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.2.1 ร้อยละของความมีประสิทธิภาพในการ
(2)
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
(2)
การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงานลดลง
มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ)
6
รวมทั้งหมด
100

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สกก.
สกก.

* ส�ำนักงานเขต เป็นหน่วยงานประเภท หน่วยงานหลัก (Line) หมายถึง หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่บริการประชาชนโดยตรง

ฐ

รายชื่อหน่วยงานจ�ำแนกตามประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานหลัก (Line)
1. ส�ำนักการแพทย์
2. ส�ำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3. ส�ำนักงานเขต 50 เขต

หน่วยงานสนับสนุน (Staff)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
กองงานผู้ตรวจราชการ
กองการต่างประเทศ
ส�ำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร
8. ส�ำนักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร
9. ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
10. ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
11. ส�ำนักงาน ก.ก.
12. ส�ำนักการศึกษา
13. ส�ำนักผังเมือง

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานผสมผสาน
ทั้ง 2 ลักษณะ (Line & Staff)
1. สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
2. ส�ำนักงานปกครองและทะเบียน
3. กองประชาสัมพันธ์
4. ส�ำนักการคลัง
5. ส�ำนักอนามัย
6. ส�ำนักการโยธา
7. ส�ำนักการระบายน�้ำ
8. ส�ำนักการจราจรและขนส่ง
9. ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
10. ส�ำนักเทศกิจ
11. ส�ำนักวัฒนธรรมกีฬาและ
การท่องเที่ยว
12. ส�ำนักพัฒนาสังคม

ฑ

ค�ำอธิบายตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มิติที่

1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นการประเมิน : ผลส�ำเร็จในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
45

Staff
45

Line & Staff
45

คำ�อธิบาย :
1. หน่วยงานได้จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีตามรูปแบบและเนื้อหาตามที่ สยป.ก�ำหนด โดยเน้น
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานปฏิบตั ิ และกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้แผนเป็นแนวทางบริหารความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี ต้องมีการก�ำหนดค�ำนิยาม วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่แสดงผลการด�ำเนินงาน
3. มีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด�ำเนินงานภายในหน่วยงานสม�่ำเสมอต่อเนื่อง โดยแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าหรือความส�ำเร็จ ในการด�ำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ ตัวชี้วัดทุกรายการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมที่ชัดเจน และมีการรายงานผลความก้าวหน้า
ผ่านระบบติดตามประเมินผลของส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

แนวทางการประเมิน
การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 30)
จ�ำแนกประเด็นการพิจารณาเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผน 2) การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
3) การติดตามประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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• องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (ร้อยละ 14) ประกอบด้วย 14 องค์ประกอบย่อย
กระบวนการจัดท�ำแผนฯ

		 1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
โดยอย่างน้อยองค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะท�ำงานควรประกอบด้วยผูแ้ ทนจากส่วนราชการในสังกัด ผูแ้ ทน
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากภาคประชาชน
		 1.2 มีการจัดท�ำข้อมูลหรือมีระบบข้อมูลสนับสนุนกระบวนการในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อก�ำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
		 1.3 มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงานเพือ่ แลกเปลีย่ น เรียนรู้ ระดมความคิดเห็นต่อการก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนา และการจัดท�ำโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
		 1.4 มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
		 1.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
ความสอดคล้องของแผนฯ
		 1.6 โครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา เป้าประสงค์
การพัฒนาและภารกิจของหน่วยงาน
		 1.7 โครงการ/กิจกรรมต้องตอบสนองและส่งผลโดยตรงต่อตัวชี้วัด
		 1.8 ตัวชีว้ ดั ต้องตอบสนองและส่งผลต่อการพัฒนาพืน้ ที่ สนับสนุนตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ กทม.
		
1.9 ตัวชี้วัดต้องสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกรุงเทพมหานคร
		 1.10 ตัวชี้วัดต้องสนับสนุนแผนเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
ความครบถ้วนของแผนฯ
		 1.11 แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานต้องระบุรายละเอียดที่ส�ำคัญ คือ สภาพปัญหา หรือ
สถานการณ์ เป้าประสงค์การพัฒนา กลยุทธ์
		 1.12 แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานต้องระบุรายละเอียดตัวชี้วัด นิยาม และค่าเป้าหมาย
นิยามการเก็บข้อมูล และวิธีการค�ำนวณ
		 1.13 โครงการ/กิจกรรมที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน ต้องก�ำหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานซึ่งสามารถติดตามผลการด�ำเนินงานได้ทุกขั้นตอน
		 1.14 ต้องน�ำตัวชี้วัดที่สนับสนุนการพัฒนาในมิติที่ 2-4 บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ
หน่วยงาน

• องค์ประกอบที่ 2 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 8) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย

		 2.1 หน่วยงานมีการบันทึกตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานครบถ้วนในระบบ
ติดตามประเมินผล (ร้อยละ 2)
		 2.2 มีการรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส (ร้อยละ 4)
		 2.3 หน่วยงานมีกระบวนการรายงานติดตามความก้าวหน้าตามข้อ 2.2 ต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นราย
ไตรมาส โดยให้พิมพ์จากระบบติดตามประเมินผล (ร้อยละ 2)
2
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• องค์ประกอบที่ 3 การติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 8) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย

		 3.1 หน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
โดยต้องมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมลงในระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plans) ครบถ้วนทุกรายการ
(ร้อยละ 4)
		 3.2 มีการรายงานความก้าวหน้าและปรับปรุงรายละเอียดผลการด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน โดยสามารถอธิบายได้วา่ โครงการ/กิจกรรมนัน้ หน่วยงานท�ำอะไร กับใคร ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างไร และรายงาน
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกเดือน (ร้อยละ 4)
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 70)
พิจารณาจากร้อยละความส�ำเร็จของผลการด�ำเนินการในแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ของหน่วยงาน โดยทุกฝ่าย กลุ่มงาน กลุ่มภารกิจ ต้องมีตัวชี้วัดรับผิดชอบอย่างน้อย 1 ตัว
ประเภทของตัวชี้วัด มี 2 ประเภท
1. ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดตามแผนการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี ดังนี้
		 1.1 ตัวชี้วัดเฉพาะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี ซึ่งหน่วยงานสามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จได้ด้วย
ตัวเองและรับผิดชอบด�ำเนินการให้ครบถ้วนตามแผนดังกล่าวข้างต้น
		 1.2 ตัวชี้วัดบูรณาการ เป็นตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ที่มีหน่วยงานระดับส�ำนักเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ
ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้อาจเป็นการบูรณาการระหว่างส�ำนักกับส�ำนัก หรือส�ำนักกับ
ส�ำนักงานเขตก็ได้ โดยส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก�ำหนดตัวชี้วัดบูรณาการเป็น
ภาคบังคับให้ทุกหน่วยงานต้องด�ำเนินการ
		 หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดตัวชี้วัดบูรณาการ
		 - ต้องเป็นตัวชีว้ ดั ในระดับกลยุทธ์ทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับส�ำนักหรือเป็นภารกิจหลัก
ของหน่วยงานในระดับส�ำนักที่สนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
		 - ต้องเป็นตัวชีว้ ดั ทีห่ น่วยงานเจ้าภาพหลักต้องได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ จึงจะสามารถด�ำเนินการ
ได้บรรลุตามเป้าหมาย
		 - ต้องมีการก�ำหนดความสัมพันธ์ หรือระดับความรับผิดชอบในความส�ำเร็จร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักกับหน่วยงานสนับสนุน
		 - หน่วยงานทีก่ ำ� หนดตัวชีว้ ดั บูรณาการต้องสามารถน�ำเสนอข้อมูลเหตุผลและความจ�ำเป็นในการน�ำระดับ
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดบูรณาการ
		 ทัง้ นี้ ส�ำนักยุทธศาสตร์ฯ และหน่วยงานเจ้าภาพหลักฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบร่วมกันในการตรวจเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อประเมินผลให้คะแนน และสรุปภาพรวมเพื่อประเมินผล/วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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2. ตัวชีว้ ดั งานประจ�ำ หมายถึงตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้วดั ผลการปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจของหน่วยงานนอกเหนือจาก
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ ระดับความส�ำเร็จของตัวชี้วัดมี 2 ระดับ
		 2.1 ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ที่จัดท�ำขึ้นหรือผลิตขึ้นโดย
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชน บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือ เป็นการตอบค�ำถามที่ว่าจะได้รับอะไร
จากการด�ำเนินกิจกรรม นั้น ๆ
		 2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อประชาชนผู้ที่
เกีย่ วข้อง และหรือสิง่ แวดล้อม จากการใช้ประโยชน์อนั เนือ่ งมาจากการจัดท�ำผลผลิตขึน้ มา หรือเป็นการตอบค�ำถาม
ที่ว่าท�ำไมจึงมีการด�ำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตนั้น
		 * ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับหน่วยงานก�ำหนดระดับความส�ำเร็จของตัวชี้วัดงานประจ�ำ
และบันทึกไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
		 หลักเกณฑ์การก�ำหนดตัวชี้วัดงานประจ�ำ
		 - ต้องเป็นตัวชี้วัดที่สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร หรือสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาของหน่วยงาน

น้ำ�หนักตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ มีคะแนน ดังนี้
		 1.1 ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน

ร้อยละ 3

		 1.2 ตัวชี้วัดบูรณาการ

ร้อยละ 3

2. ตัวชี้วัดงานประจ�ำ มีคะแนนตามความส�ำเร็จ ดังนี้
		 2.1 ระดับผลผลิต
ร้อยละ 2
		 2.2 ระดับผลลัพธ์
ร้อยละ 3
* ผลรวมคะแนนของทุกตัวชี้วัดที่ขอรับการประเมินจะต้องมีผลรวมไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 70
วิธีค�ำนวณ
คะแนนผลส�ำเร็จที่ได้
x 70
คะแนนผลรวมตัวชี้วัดของหน่วยงาน
		
ตัวอย่างที่ 1 หน่วยงานมีผลรวมของทุกตัวชี้วัดร้อยละ 75 มีผลด�ำเนินการได้ร้อยละ 75
			

หน่วยงานมีผลส�ำเร็จ

75
x 70 = 70
75

		
ตัวอย่างที่ 2 หน่วยงานมีผลรวมของทุกตัวชี้วัดร้อยละ 75 มีผลด�ำเนินการได้ร้อยละ 73
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หน่วยงานมีผลส�ำเร็จ

73
x 70 = 68.13
75
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เกณฑ์การให้คะแนน

• การให้คะแนนส่วนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 30)

		 1. องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (ร้อยละ 14) ตรวจสอบจากแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลภายหลังการปรับแผนประจ�ำปี องค์ประกอบย่อยร้อยละ 1
		 2. องค์ประกอบที่ 2 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 8)
			 - องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ตรวจความครบถ้วนของการบันทึกตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans)
			 - องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
			 - องค์ประกอบย่อยที่ 2.3 ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าต่อหัวหน้าหน่วยงานทีพ่ มิ พ์จากระบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans) เป็นรายไตรมาส
		 3. องค์ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล (ร้อยละ 8) ให้คะแนนจากการตรวจสอบในระบบติดตาม
ประเมินผลโครงการ (Daily plans) เป็นรายไตรมาส
			 - องค์ประกอบย่อยที่ 3.1
คะแนนไตรมาสที่ .... =

โครงการ/กิจกรรมที่บันทึกและมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
x4
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ของหน่วยงาน

			 - องค์ประกอบย่อยที่ 3.2
คะแนนไตรมาสที่ .... =

โครงการ/กิจกรรมที่มีการรายงานความก้าวหน้า
x4
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ของหน่วยงาน

		 และให้น�ำผลคะแนนรายไตรมาสในแต่ละองค์ประกอบย่อย 3.1 และ 3.2 ไปคิดค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย =

ผลรวมของคะแนนรายไตรมาส
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• การให้คะแนนส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 70)

		
1. ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
			 1.1 ตั ว ชี้ วั ด เฉพาะหน่ ว ยงาน ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานในระดั บ ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์
มีคะแนนร้อยละ 3
			 1.2 ตัวชี้วัดบูรณาการ ที่หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด� ำเนินงาน
มีคะแนนร้อยละ 3
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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2. ตัวชี้วัดงานประจ�ำ ให้คะแนนตามร้อยละของผลส�ำเร็จ
			 - ความส�ำเร็จระดับผลผลิต ร้อยละ 2
			 - ความส�ำเร็จระดับผลลัพธ์ ร้อยละ 3
* ตัวชี้วัดที่ด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จให้น�ำร้อยละของผลการด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดของ
โครงการหลัก ที่สนับสนุนตัวชี้วัดนั้นมาเป็นผลคะแนน

• การให้คะแนนภาพรวม : ตัวชี้วัดร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน

		 - ผลส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน ร้อยละ 100 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
		 - ผลส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน = ร้อยละผลส�ำเร็จส่วนที่ 1 รวมกับส่วนที่ 2
		
วิธีค�ำนวณ
ร้อยละผลส�ำเร็จส่วนที่ 1 รวมกับส่วนที่ 2
x5
100
		 ตัวอย่าง : หน่วยงานด�ำเนินการในส่วนที่ 1 ได้ร้อยละ 28 ส่วนที่ 2 ได้ร้อยละ 59
			
หน่วยงานจะมีผลส�ำเร็จรวม 87
87
x 5 = 4.350
100
		

หน่วยงานจะได้คะแนน 4.350

					

		 หรือเท่ากับช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน

1
20

2
40

3
60

4
80

5
100

เหตุผล :
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานผู้รับการประเมินมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากการระดมความคิดเห็น
จากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และน�ำแผนไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบตั งิ าน การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน : ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
6
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มิติที่

2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส�ำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
14

Staff
14

Line & Staff
14

ตัวชี้วัด : 2.1.1 ร้อยละของความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
7

Staff
7

Line & Staff
7

คำ�อธิบาย :
1. ความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง หน่วยงานสามารถด�ำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา
2. ประเมินผลงบประมาณประจ�ำปี
		 2.1 การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ
			 1) วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 หมายถึง ผลรวมของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี 2557 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ)
รายการ/โครงการทีด่ ำ� เนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธตี กลงราคา วิธสี อบราคา วิธพี เิ ศษ หรือวิธกี รณีพเิ ศษ ทีห่ น่วยงาน
สามารถด�ำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558
			 2) งบประมาณหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2558 หมายถึง ผลรวมของงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ)
ทุกรายการ/โครงการที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ
			 3) เงินเหลือจ่ายโอนเข้างบกลางเดือนเมษายน 2558 หมายถึง งบประมาณเหลือจ่ายรายการที่
ก่อหนี้ผูกพันแล้วภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2558 และได้โอนงบประมาณเข้างบกลางตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2558
		 2.2 การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
			 1) ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ หมายถึง ผลรวมคะแนนของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2557
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิม่ เติม ทีม่ งี บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ และโครงการต่อเนือ่ ง
ที่มีการก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมาณ 2558) รายการ/โครงการที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ที่หน่วยงานสามารถด�ำเนินการได้ถึงขั้นตอนใด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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			 2) จ�ำนวนรายการ หมายถึง จ�ำนวนรายการของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2557 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม ที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ และโครงการต่อเนื่องที่มีการ
ก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมาณ 2558) ทุกรายการ/โครงการที่ดำ� เนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
3. ประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
		 3.1 วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 หมายถึง งบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี 2557 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้กนั เงินเหลือ่ มปีแบบไม่มหี นี้ (อ�ำนาจผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร) ทุกหมวดรายจ่าย
มาด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ที่หน่วยงานสามารถด�ำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2557 - 31 กรกฎาคม 2558
		 3.2 วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน 2558 หมายถึง งบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี 2557 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้กนั เงินเหลือ่ มปีแบบไม่มหี นี้ (อ�ำนาจผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร) ทุกหมวดรายจ่าย
มาด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ที่หน่วยงานสามารถด�ำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2557 - 30 กันยายน 2558
		 3.3 เงินกันเหลือ่ มปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2557 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้กนั เงิน
ไว้เบิกเหลือ่ มปีแบบไม่มหี นี้ (อ�ำนาจผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร) ทุกหมวดรายจ่ายมาด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2558
4. ประเมินผลเงินงบกลาง
		
4.1 ประเมินผลเงินงบกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558
			 1) วงเงินก่อหนีผ้ กู พันสิน้ เดือนกันยายน 2558 หมายถึง ผลรวมงบประมาณของงบกลางประเภท
งบลงทุนทีไ่ ด้รบั จัดสรรในปีงบประมาณ 2558 ตามทีห่ น่วยงานยืนยันว่าสามารถด�ำเนินการก่อหนีผ้ กู พันได้ทนั ภายใน
ปีงบประมาณ รายการ/โครงการทีห่ น่วยงานสามารถด�ำเนินการจนถึงขัน้ ลงนามสัญญาได้ภายใน 30 กันยายน 2558
			 2) งบกลางที่ได้รับจัดสรร หมายถึง งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558
ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถด�ำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ
		 4.2 เงินงบกลางที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558 จะไม่น�ำมาค�ำนวณ
ในการก่อหนี้ผูกพัน

เกณฑ์การให้คะแนน :
1. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
		 1.1 รายการ/โครงการ ทีด่ ำ� เนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา วิธสี อบราคา วิธพี เิ ศษ หรือวิธกี รณี
พิเศษ
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• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 ต�่ำกว่าร้อยละ 40
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 40 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 50 ขึ้นไป

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ได้ 0 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน

			
			
			
			
			

• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 70 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 90 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 100

ได้ 3 คะแนน
ได้ 4 คะแนน
ได้ 5 คะแนน
ได้ 6 คะแนน
ได้ 7 คะแนน

		 1.2 รายการ/โครงการทีด่ ำ� เนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธกี ารตกลงราคา วิธสี อบราคา วิธพี เิ ศษ หรือวิธกี รณี
พิเศษ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2558 และได้โอนงบประมาณเหลือจ่ายตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน
2558 จะน�ำไปหักออกจากงบประมาณหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2558 และค�ำนวณคะแนนการประเมินผล
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
		 1.3 รายการที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
คะแนนแต่ละรายการที่ได้ด�ำเนินการถึงขั้นตอนใด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558
			
			
			
			
			
			
			
			

• ด�ำเนินการถึงขั้นตอนจัดท�ำแบบและประมาณราคา
• ด�ำเนินการถึงขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการและก�ำหนดราคากลางแล้วเสร็จ
• ด�ำเนินการถึงขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และก�ำหนด TOR แล้วเสร็จ
• ด�ำเนินการถึงขั้นตอนขอเห็นชอบ TOR และลงประกาศ Web Site
• ด�ำเนินการถึงขั้นตอนประมูล
• ด�ำเนินการถึงขั้นตอนขออนุมัติจ้าง
• ด�ำเนินการถึงขั้นตอนตรวจร่างสัญญา , รอลงนามสัญญา
• ลงนามสัญญาแล้ว

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

		 1.4 กรณีทหี่ น่วยงานต้องด�ำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หลายครัง้ จะน�ำครัง้
ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นคะแนนประเมิน ทั้งนี้ในการประเมินแต่ละรายการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
			

กลุ่มที่ 1 รายการที่อ�ำนาจการอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น

			 กลุม่ ที่ 2 รายการทีอ่ ำ� นาจการอนุมตั เิ ป็นของปลัดกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น
บวกเพิ่มค่าถ่วงน�้ำหนักคะแนนอีก 0.60 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 7 คะแนน
			 กลุม่ ที่ 3 รายการทีอ่ ำ� นาจการอนุมตั เิ ป็นของผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ข้างต้น บวกเพิ่มค่าถ่วงน�้ำหนักคะแนนอีก 1.00 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 7 คะแนน
2. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
		 2.1 เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกรกฎาคม 2557
			
			
			
			
			

• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ต�่ำกว่าร้อยละ 40
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 40 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 50 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ได้ 0 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 3 คะแนน
ได้ 4 คะแนน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

9

			
			
			

• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 90 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 100

ได้ 5 คะแนน
ได้ 6 คะแนน
ได้ 7 คะแนน

		 2.2 เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน 2556
			
			
			
			
			
			
			

• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ต�่ำกว่าร้อยละ 50
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 50 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 70 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 90 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 100

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

3. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินงบกลาง
		 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินงบกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558
			
			
			
			
			
			
			
			

• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ต�่ำกว่าร้อยละ 40
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 40 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 50 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 70 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 90 ขึ้นไป
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 100

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
การดำ�เนินการ :
1. ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
และส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2558
ของทุกหน่วยงานด้วยระบบสารสนเทศ
2. เมือ่ หน่วยงานก่อหนีผ้ กู พันงบลงทุนปี 2558 แต่ละรายการแล้วเสร็จ และมีงบประมาณเหลือจ่ายหลังการ
ก่อหนีผ้ กู พันให้โอนเข้างบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายทัว่ ไป กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นทันที เพือ่ ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร
จะสามารถน�ำงบประมาณเหลือจ่ายนัน้ ไปด�ำเนินการตามความจ�ำเป็นตามนโยบายด้านอืน่ ๆ ต่อไป และการโอนเงิน
เหลือจ่ายดังกล่าวจะกลับเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานผูโ้ อน เพราะตัวหารจะลดลงท�ำให้รอ้ ยละของผลงานจะเพิม่ ขึน้
แต่ถ้าหากหน่วยงานโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวไปตั้งรายการจ่ายใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ก็จะน�ำมาค�ำนวณผลการก่อหนี้ผูกพัน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้วย
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3. กรณีมกี ารโอนงบประมาณประจ�ำปีให้หน่วยงานอืน่ ด�ำเนินการ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558 ให้ประเมิน
ที่หน่วยงานผู้โอน
4. การก่อหนี้ผูกพัน ปรับปรุงจากงบกลางทุกประเภทเป็น งบกลางประเภทงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร
ในปีงบประมาณ 2558 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถด�ำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลในผลผลิตแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ได้รับอนุมัติกันเงิน
งวดแล้วมาค�ำนวณผลในการก่อหนี้ผูกพันเพื่อขอรับเงินรางวัลประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย
5. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลส�ำเร็จของการก่อหนีผ้ กู พันของแต่ละหน่วยงาน ตามกรอบ
การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

สูตรการค�ำนวณ : ร้อยละความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
1. การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
		 1.1) รายการ/โครงการทีด่ ำ� เนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธกี ารตกลงราคา วิธสี อบราคา วิธพี เิ ศษหรือวิธกี รณี
พิเศษ
วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558
x 100 = ก %
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2558
			 น�ำค่า ก เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รายการ/
โครงการ ที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ จะได้ค่าเป็น
A คะแนน
		 1.2) รายการ/โครงการทีด่ ำ� เนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธกี ารตกลงราคา วิธสี อบราคา วิธพี เิ ศษหรือวิธกี รณี
พิเศษ และได้โอนงบประมาณเหลือจ่ายตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2558
วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2558
x 100 = ข %
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2558
หัก เงินเหลือจ่ายโอนเข้างบกลางเดือนเมษายน 2558
						 								
			 น�ำค่า ข เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รายการ/
โครงการ ที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ จะได้ค่าเป็น
B คะแนน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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การประเมินผลรายการ/โครงการ ที่ด�ำเนินการ
A+B
= C คะแนน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา
=
2
วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ
		 1.3) รายการ/โครงการ ที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ
= D คะแนน
จ�ำนวนรายการ
						 								
			 การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี

การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี =

C+D
= E คะแนน
2

2. การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
		 2.1 การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558
วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558
x 100 = ค %
เงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ
			 น�ำค่า ค เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลือ่ มปีสนิ้ เดือนกรกฎาคม 2557
จะได้ค่าเป็น F คะแนน
		 2.2 การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน 2558
วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน 2558
x 100 = ง %
เงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ
			 น�ำค่า ง เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนกันยายน 2558
จะได้ค่าเป็น G คะแนน
12

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี = ใช้ผลคะแนนสูงสุดระหว่าง
= H คะแนน
ผลการประเมินของข้อ 2.1 กับข้อ 2.2
3. การประเมินผลเงินงบกลาง
		 3.1 การประเมินผลเงินงบกลาง สิ้นเดือนกันยายน 2558
วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนกันยายน 2558
x 100 = จ %
งบกลางที่ได้รับจัดสรร
			 น�ำค่า จ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินงบกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558
จะได้ค่าเป็น I คะแนน
สูตรการค�ำนวณ : 2.1.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ผลส�ำเร็จของการประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันในตัวชี้วัดที่ 2.2.1

E+H+I
= J คะแนน
3

น�ำผลส�ำเร็จของการประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันที่ได้ (J คะแนน จาก 7 คะแนน) มาเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนในภาพรวมที่มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

สรุปเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวม
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-14 คะแนนผลส�ำเร็จของการประเมินการก่อหนีผ้ กู พัน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลส�ำเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกพันที่ได้

1
1.4

2
2.8

3
4.2

4
5.6

5
7

เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ หากระบบสารสนเทศ ขัดข้อง
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผูร้ บั การประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อหนี้
ผูกพันไว้ทหี่ น่วยงาน พร้อมให้ผปู้ ระเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ตัวชี้วัด 2.1.2 : ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
7

Staff
7

Line & Staff
7

คำ�อธิบาย :
1. ความส�ำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี หมายถึง หน่วยงานสามารถด�ำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายปี 2558 รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่น และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 ตามที่หน่วยงาน
ยืนยันว่าสามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2558 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
2. จ�ำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสิ้นเดือนกันยายน 2558 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี 2558 รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่น และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 ตามที่หน่วยงาน
ยืนยันว่าสามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม
งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)
3. งบประมาณหลังปรับโอนสิน้ เดือนกันยายน 2558 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2558
รวม 7 หมวดรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่า
สามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายได้ทนั ภายในปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ไม่รวมงบเพิม่ เติม งบเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)

เกณฑ์การให้คะแนน :
- ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนต�ำ่ กว่าร้อยละ 30
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ร้อยละ 30 ขึ้นไป
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ร้อยละ 40 ขึ้นไป
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ร้อยละ 50 ขึ้นไป
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ร้อยละ 60 ขึ้นไป
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ร้อยละ 70 ขึ้นไป
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ร้อยละ 90 ขึ้นไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
14
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ได้ 0 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 3 คะแนน
ได้ 4 คะแนน
ได้ 5 คะแนน
ได้ 6 คะแนน
ได้ 7 คะแนน

การดำ�เนินการ :
1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก�ำหนด
2. การเบิกจ่ายจากงบกลางทุกประเภททีไ่ ด้รบั การจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 ตามทีห่ น่วยงานยืนยันว่า
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณมาค�ำนวณผลในการเบิกจ่าย เพื่อขอรับเงินรางวัลประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
3. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ของกรุงเทพมหานคร
4. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลส�ำเร็จการใช้จา่ ยงบประมาณของแต่ละหน่วยงานตามกรอบ
การประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

สูตรการค�ำนวณ : 2.1.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
จ�ำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสิ้นเดือนกันยายน 2558
x 100
งบประมาณหลังปรับโอนสิ้นเดือนกันยายน 2558
น�ำร้อยละของความส�ำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ ซึ่งได้รับการเทียบเกณฑ์ร้อยละเป็นคะแนนแล้ว
(7 คะแนน) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวมที่มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

สรุปเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวม
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-14 คะแนนผลส�ำเร็จของการประเมินการเบิกจ่าย ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนผลส�ำเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายที่ได้

1
1.4

2
2.8

3
4.2

4
5.6

5
7

เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ หากระบบสารสนเทศ ขัดข้อง
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผูร้ บั การประเมินจัดเตรียมเอกสาร / หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณไว้ที่หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์และ
ประเมินผล
หมายเหตุ กรณีสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ 2558 ไม่เป็นไปตาม
ประมาณการที่ตั้งไว้ ตลอดจนภาวการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการ อาจมีการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินผลตามความเหมาะสม
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
4

Staff
4

Line & Staff
4

คำ�อธิบาย :
Lean แปลว่า ผอม เพรียว บาง ถ้าเปรียบเทียบกับคน ในความหมายเชิงบวก หมายถึงคนทีม่ รี า่ งกายสมส่วน
ปราศจากชั้นไขมัน แข็งแรง ว่องไว กระฉับกระเฉง ถ้าเปรียบเทียบกับองค์กรก็หมายถึงองค์กรที่ด�ำเนินการ
โดยปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆกระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาด
และผู้รับผลงานได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง
Lean เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานและลดความสูญเปล่าทีเ่ กิด
จากการท�ำงานไม่วา่ จะเป็นขัน้ ตอนการท�ำงานทีม่ ากเกินความจ�ำเป็น การใช้เวลา งบประมาณ อัตราก�ำลัง หรือการใช้
ทรัพยากรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการท�ำงาน โดยการใช้เครื่องมือ/เทคนิคในการจัดการกระบวนงาน
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรในการด�ำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ/ประชาชน ขณะเดียวกันให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่ไปด้วย
ความสูญเปล่า คือ กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับผลงาน อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบไว้ในระบบ
โดยผูป้ ฏิบตั งิ านไม่รตู้ วั ว่าเป็นความสูญเปล่า หรืออาจจะเป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านต้องท�ำเพือ่ แก้ไขความผิดพลาด ซึง่ บางครัง้
ท�ำเป็นประจ�ำจนเกิดความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ปกติ ความสูญเปล่าเป็นสิ่งที่เมื่อขจัดออกไปแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อ
คุณค่าทีผ่ ู้รับผลงานได้รบั ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของ Lean ที่จะต้องมองหาความสูญเปล่าและพยายามขจัดออกไป
เพื่อที่จะได้มีเวลางานที่มีคุณค่าได้มากขึ้น
แนวคิด Lean ช่วยให้เราพิจารณาว่า “งานคือสิ่งที่เราควรท�ำ” มิใช่ “งานคือสิ่งที่เราก�ำลังท�ำอยู่”เราอาจ
ใช้แนวทางต่อไปนี้ ในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในชีวิตประจ�ำวันของเรา เรียกโดยย่อว่า DOWNTIME เพื่อง่าย
ในการจดจ�ำ
D : Defect
คือ ข้อบกพร่องที่ต้องท�ำงานซ�้ำเพื่อแก้ไข
O : Overproduction
คือ การผลิตหรือให้บริการมากเกินจ�ำเป็น
W : Waiting
คือ การรอคอย
N : Not Using Staff Talent
คือ ความรู้ความสามารถไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่
T : Transportation
คือ การเดินทางและการเคลื่อนย้าย
I : Inventory
คือ วัสดุคงคลัง
M : Motion
คือ การเคลื่อนที่หรือการเดินของเจ้าหน้าที่
E : Excessive Processing
คือ ขั้นตอนที่มากเกินจ�ำเป็น
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Pre Lean หมายถึง กระบวนการท�ำงานทีท่ �ำอยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ ยังไม่มกี ารวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและความสูญเปล่า
ของกิจกรรมตามแนวทางของ Lean
Post Lean หมายถึง กระบวนการท�ำงานที่มีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและลด
ความสูญเปล่าที่เกิดจากการท�ำงานไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการท�ำงานที่มากเกินความจ�ำเป็น การใช้เวลา งบประมาณ
อัตราก�ำลัง หรือการใช้ทรัพยากรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการท�ำงาน โดยการใช้เครื่องมือ/เทคนิคในการ
จัดการกระบวนงาน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรในการด�ำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ/ประชาชน
การค�ำนวณประสิทธิภาพ หมายถึง การวิเคราะห์ขั้นตอนหรือกิจกรรมของกระบวนงานว่าขั้นตอนหรือ
กิจกรรมใดมีคุณค่ากับผู้รับบริการ ให้ก�ำหนดเป็นสีเขียว ขั้นตอนใดหรือกิจกรรมใดไม่มีคุณค่าส�ำหรับผู้รับบริการ
แต่จ�ำเป็นต้องท�ำ ให้ก�ำหนดเป็นสีเหลือง และขั้นตอนหรือกิจกรรมใดไม่มีคุณค่าส�ำหรับผู้รับบริการ และไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำ ให้ก�ำหนดเป็นสีแดง โดยใช้สูตร
ประสิทธิภาพ =

เวลารวมของขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีคุณค่า (สีเขียว) x 100
เวลาทั้งหมดของกระบวนงาน (เขียว+เหลือง+แดง)

โดยแนวทางการด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยระบบ Lean หน่วยงานควรพิจารณา
จัดท�ำแผนฯ ก่อน เพื่อให้การด�ำเนินการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
		
1. สาเหตุหรือความเป็นมาของปัญหา
		
2. สถานการณ์หรือสภาพการณ์ปัจจุบัน
		
3. สถานการณ์หรือผลที่ต้องการในอนาคต
		
4. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลา
		
5. การวิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขปัญหา
		
6. การน�ำแผนการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ
ลักษณะของกระบวนงานที่น�ำมาท�ำ Lean สามารถพิจารณาคัดเลือกได้ ดังนี้
		
1. เป็นกระบวนงานหลักที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
		
2. ไม่เป็นกระบวนงานเดิมที่ดำ� เนินการในปีงบประมาณของปีที่ผ่านมา
		
3. เป็นกระบวนงานที่มีความถี่ในการท�ำงาน
		
4. เป็นกระบวนงานที่ท�ำแล้วต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
		
5. เป็นการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน โดยไม่ใช่การปรับเพียงขัน้ ตอนเดียว หรือปรับเพียงส่วนน้อย
		
6. เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการท�ำงานที่ไม่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดของงาน
หรือไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับบริการ
		
7. เป็นการลดขัน้ ตอนหรืองานของหน่วยงานตนเอง โดยทีไ่ ม่ได้เป็นการโอน/เปลีย่ นให้หน่วยงานอืน่
รับผิดชอบ หรือท�ำงานแทนหน่วยงานตนเอง
		
8. ก�ำหนดตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัด 2.2 คือ
การประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean ของ
หน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
การประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมายถึง การประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว และน�ำมาด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด (Post Lean) วัดผลจากความส�ำเร็จภายหลังการด�ำเนินการ
ตามตัวชีว้ ดั ของแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 โดยใช้สูตร
คะแนนผลส�ำเร็จของ
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด
=
x 100
การด�ำเนินการตามตัวชี้วัด
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
- สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ได้ 100 คะแนน
- หากด�ำเนินการได้ตำ�่ กว่าเป้าหมาย ได้คะแนนตามสัดส่วนของผลงานทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ เช่น ตัวชีว้ ดั
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงานที่ก�ำหนดไว้ คือ จ�ำนวนระยะเวลาการให้
บริการลดลงอย่างน้อย 5 วัน และผลส�ำเร็จที่สามารถด�ำเนินการได้จริง คือ สามารถลดระยะเวลาการให้บริการ ได้
4 วัน ดังนั้นคะแนนที่ได้จะเท่ากับ (4/5) x 100 = 80 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานด้วยระบบ Lean

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

การดำ�เนินการ :
1. หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครด�ำเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครที่ก�ำหนดไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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2. หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครสามารถด�ำเนินการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean ได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งที่ทำ� จนได้ผลลัพธ์สูงสุด
3. หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดท�ำเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินการตามข้อ 2 เตรียมพร้อมส�ำหรับการรับการตรวจติดตาม
4. หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดท�ำเอกสารสรุปผลการด�ำเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ตามเอกสารแนบท้าย

เหตุผล :
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงาน
ให้เหลือแต่เนื้อแท้ในการท�ำงาน โดยใช้เวลาน้อยลง แต่ผลงานได้มากขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับ
บริการมากขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงาน ก.ก.
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล
1. โครงการและแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน/ส่วนราชการ
ในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. เอกสารหลักฐาน ข้อมูล การด�ำเนินการเกีย่ วกับแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean
ของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3. เอกสารสรุปผลการด�ำเนินการการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน/
ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างการประเมินผลตามตัวชี้วัด 2.2
การค�ำนวณผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด (100 คะแนน)
ส�ำนักงานเขต ก ก�ำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการด�ำเนินการท�ำ Lean ไว้ 3 ตัวชี้วัด ผลส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินการตามตัวชี้วัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตัวชี้วัดที่ 1 ได้ 82 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 ได้ 80 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 ได้ 86 คะแนน ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามตัวชี้วัดจะได้ 82+80+86/3 = 82.666 คะแนน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปี 2557
ตัวชี้วัด : 2.3 คะแนนความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
4

Staff
4

Line & Staff
4

ตัวชี้วัด : 2.3.1 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
2

Staff
2

Line & Staff
2

คำ�อธิบาย :
1. ความส�ำเร็จของการจัดท�ำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดท�ำ งบการเงิน
ประจ�ำปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี ส�ำนักการคลัง ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
2. ประเมินผลการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปี
		 2.1 งบการเงินประจ�ำปีของหน่วยงาน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบแสดงผลการ
ด�ำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยแนบงบทดลองก่อนปิดบัญชี งบทดลอง
หลังปิดบัญชี ได้ถูกต้องตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร โดยส่งให้กองบัญชี ส�ำนักการคลัง ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2557 จะได้ 1 คะแนน หากหน่วยงานส่งภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จะได้ 0 คะแนน
		 2.2 กองบัญชี ส�ำนักการคลัง จะท�ำการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปีของหน่วยงานโดยการกระทบยอด
และตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงาน และสอบยันยอดบัญชีกบั ส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชี
ที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน หากถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วง หรือ กรณีมีการแก้ไขให้นับ
ระยะเวลาที่หน่วยงานน�ำกลับไปแก้ไขรวมกันทุกครั้งจนกว่างบการเงินถูกต้องแต่ไม่เกิน 30 วันได้ 4 คะแนน
กรณีแก้ไขงบการเงินได้ถูกต้องแต่เกิน 30 วัน การให้คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน และได้ 0 คะแนน
เมื่อแก้ไขงบการเงินถูกต้องภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2558

สูตรการคำ�นวณ :
คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ค�ำนวณจาก 2 ส่วน ดังนี้
คะแนนการจัดส่งงบการเงินตามระยะเวลา + คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนน การจัดท�ำงบการเงินต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดท�ำงบการเงินที่ท�ำได้จริง
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โดยที่
1. คะแนนในการจัดท�ำงบการเงินตามระยะเวลาในการส่งงบการเงิน มีดังนี้
		 - การจัดท�ำ - ส่งงบการเงินภายในเดือน พฤศจิกายน 2557
		 - การจัดท�ำ - ส่งงบการเงินภายหลังเดือน พฤศจิกายน 2557

ได้ 1.00 คะแนน
ได้ 0 คะแนน

2. คะแนนของความถูกต้องของงบการเงิน มีดังนี้
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

งบการเงินถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข หรือกรณีมีการแก้ไข ถ้าหน่วยงานแก้ไข
งบการเงินได้ถูกต้องภายใน 30 วัน
ได้ 4.00 คะแนน
งบการเงินไม่ถูกต้องและน�ำไปแก้ไขได้ถูกต้องโดยนับระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไข
รวมกันทุกครั้ง ดังนี้
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31 - 60 วัน
ได้ 3.60 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 61 - 90 วัน
ได้ 3.20 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 91– 120 วัน
ได้ 2.80 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 121 - 150 วัน
ได้ 2.40 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 151 - 180 วัน
ได้ 2.00 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 181 - 210 วัน
ได้ 1.60 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 211 - 240 วัน
ได้ 1.20 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 241 - 270 วัน
ได้ 0.80 คะแนน
- ตั้งแต่ 270 วัน - 30 กันยายน 2558
ได้ 0.40 คะแนน
- แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2558
ได้ 0 คะแนน

การดำ�เนินการ :
1. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจ�ำปีเพื่อให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
และจะท�ำการประเมินผลความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงินของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2558
ของทุกหน่วยงาน
2. ส�ำนักการคลังโดยกองบัญชี ประเมินผลส�ำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชีว้ ดั
2.3.1 ส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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เหตุผล :
เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดท�ำงบการเงินของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามคูม่ อื การบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายและระเบียบก�ำหนด
และเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบัญชี ส�ำนักการคลัง
เอกสาร/ หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล : งบการเงินประจ�ำปี 2557 ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด 2.3.2 : คะแนนความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจ�ำปี 2557

		

ทันเวลาและถูกต้อง (แบบฟอร์มของกองบัญชี)

น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
2

Staff
2

Line & Staff
2

คำ�อธิบาย :
1. ความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ ทันเวลาและถูกต้อง หมายถึง หน่วยงานสามารถ
จัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 (แบบฟอร์มของกองบัญชี เฉพาะเข้าเกณฑ์คงค้าง)
ได้ถูกต้องและสามารถส่งรายงานให้กองบัญชี ส�ำนักการคลังได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
2. ประเมินผลรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
		 2.1 การจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปี (แบบฟอร์มของกองบัญชี) โดยข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวเป็นข้อมูลยอดทรัพย์สนิ ทางบัญชีในงบการเงินทีจ่ ะต้องตรงกับยอดบัญชีทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
รับรองความถูกต้อง พร้อมค�ำนวณค่าเสือ่ มราคา ค่าเสือ่ มราคาสะสม ซึง่ เป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการน�ำไปประกอบการ
จัดท�ำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยส่งให้กองบัญชี ส�ำนักการคลัง
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จะได้ 1 คะแนน หากหน่วยงานส่งภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จะได้
0 คะแนน
		 2.2 กองบัญชี ส�ำนักการคลัง จะท�ำการตรวจสอบรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปีของหน่วยงาน
ว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องโดยไม่ได้รบั การทักท้วงหรือกรณีมกี ารแก้ไขให้นบั ระยะเวลาทีห่ น่วยงานน�ำกลับไปแก้ไข
รวมกันทุกครั้งจนรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้องแต่ไม่เกิน 30 วัน ได้ 4 คะแนน กรณีแก้ไขรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินได้ถูกต้องแต่เกิน 30 วัน การให้คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนและจะได้ 0 คะแนน เมื่อแก้ไข
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้องภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สูตรการคำ�นวณ :
ร้อยละของความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปี 2557 ทันเวลาและถูกต้อง
ค�ำนวณจาก 2 ส่วน ดังนี้
คะแนนการจัดส่งรายงานบัญชี + คะแนนความถูกต้องของรายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สินตามระยะเวลา		
มูลค่าทรัพย์สิน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนน การจัดท�ำรายงานบัญชีฯ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ท�ำได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

โดยที่
1. คะแนนในการการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินตามระยะเวลาในการส่งรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สิน มีดังนี้
		 - การจัดท�ำ - ส่งรายงานฯภายในเดือน พฤศจิกายน 2557
		 - การจัดท�ำ - ส่งรายงานฯภายหลังเดือน พฤศจิกายน 2557

ได้ 1.00 คะแนน
ได้ 0 คะแนน

2. คะแนนของความถูกต้องของรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินมีดังนี้
		 			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 -

รายงานฯ ถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข หรือกรณีมีการแก้ไข ถ้าหน่วยงานแก้ไขรายงานฯ
ได้ถูกต้องภายใน 30 วัน
ได้ 4.00 คะแนน
รายงานฯ ไม่ถูกต้องและน�ำไปแก้ไขได้ถูกต้องโดยนับระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไขรวมกันทุกครั้ง ดังนี้
รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31 - 60 วัน
ได้ 3.60 คะแนน
รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 61 - 90 วัน
ได้ 3.20 คะแนน
รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 91– 120 วัน
ได้ 2.80 คะแนน
รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 121 - 150 วัน
ได้ 2.40 คะแนน
รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 151 - 180 วัน
ได้ 2.00 คะแนน
รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 181 - 210 วัน
ได้ 1.60 คะแนน
รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 211 - 240 วัน
ได้ 1.20 คะแนน
รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 241 - 270 วัน
ได้ 0.80 คะแนน
ตั้งแต่ 270 วัน - 30 กันยายน 2558
ได้ 0.40 คะแนน
แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2558
ได้ 0 คะแนน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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การดำ�เนินการ :
1. หน่วยงานจัดส่งรายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ ประจ�ำปีเพือ่ ให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะ
เวลาทีก่ ำ� หนด และจะท�ำการประเมินผลความส�ำเร็จในการจัดท�ำรายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ ของหน่วยงานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2558 ของทุกหน่วยงาน
2. ส�ำนักการคลังโดยกองบัญชี ประเมินผลส�ำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชีว้ ดั
2.3.2 ส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เหตุผล :
เพือ่ เป็นการเร่งรัดและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในการควบคุมทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน
ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยเร็ว และเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในการน�ำไปประกอบการจัดท�ำงบการเงินของหน่วยงาน
และงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบัญชี ส�ำนักการคลัง
เอกสาร/ หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปี 2557 ของหน่วยงาน (แบบฟอร์มของกองบัญชี)
หมายเหตุ
1. การนับจ�ำนวนวันของงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือปฏิบัติดังนี้
		 1.1 กรณีหน่วยงานส่งงบการเงิน / รายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ มาให้กองบัญชี การนับจ�ำนวนวันให้นบั
วันที่เจ้าหน้าที่กองบัญชีรับงบการเงิน / รับรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรวมเป็นจ�ำนวนวันที่อยู่กองบัญชี
		 1.2 กรณีกองบัญชีสง่ คืนงบการเงิน / รายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ กลับไปแก้ไข การนับจ�ำนวนวันให้นบั
วันที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับคืนงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรวมเป็นจ�ำนวนวันที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการแก้ไขงบการเงิน
2. ตัวอย่าง การจัดท�ำงบการเงิน (ส่วนที่ 1)
		 2.1 หน่วยงานส่งงบการเงินประจ�ำงบประมาณ 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558 หน่วยงานจะได้คะแนน
จากการส่งงบการเงิน 0 คะแนน
		 2.2 กองบัญชีส่งงบการเงินกลับไปแก้ไข 3 ครั้งจนงบการเงินถูกต้อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จ� ำนวน 17 วัน
ครั้งที่ 2 จ�ำนวน 24 วัน ครั้งที่ 3 จ�ำนวน 20 วัน รวมจ�ำนวนวันที่หน่วยงานน�ำงบการเงินกลับไปแก้ไข จนถูกต้อง
รวม 3 ครั้ง จ�ำนวน 61 วัน หน่วยงานได้คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน 3.20 คะแนน
		 2.3 ค�ำนวณคะแนนของการจัดท�ำงบการเงินที่ท�ำได้จริง โดยน�ำคะแนน 2 ส่วน คือ คะแนนการส่ง
งบการเงิน + คะแนนความถูกต้อง = 0 + 3.20 = 3.20 คะแนน
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ประเด็นการประเมิน : ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานสามารถจัดท�ำรายงานการบริหารความเสีย่ ง (ตาราง SR 1 และ
SR 2) และรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) ตามแนวทางของกรุงเทพมหานครและระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก�ำหนด ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน สัมพันธ์กัน ทันเวลา และสามารถน�ำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้เกิดผลส�ำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ได้ส�ำเร็จ คือ หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติราชการได้บรรลุผลส�ำเร็จตามตัวชี้วัด กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด : 2.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
น�้ำหนัก : ร้อยละ 4
Line
4

Staff
4

Line & Staff
4

คำ�อธิบาย (นิยามตัวชี้วัด) :
1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานขององค์กรหรือการใช้ชีวิต
ประจ�ำวัน โดยท�ำให้ไม่ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การจัดล�ำดับความเสี่ยง การก�ำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล เพื่อให้
ความเสีย่ งต่างๆ ลดลงอยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้และมัน่ ใจได้วา่ การด�ำเนินงานขององค์กรจะบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดการความเสีย่ ง คือ การทีผ่ บู้ ริหารและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานหรือองค์กร
ตัดสินใจก�ำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ภายใต้ทรัพยากรที่มี เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กร
สามารถปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้ โดยการจัดการความเสีย่ งดังกล่าวจะต้องค�ำนึงถึงลักษณะของความเสีย่ ง ความส�ำคัญหรือระดับของ
ความเสีย่ ง การควบคุมทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และต้นทุนหรือทรัพยากรทีจ่ ะต้องใช้ในการจัดการความเสีย่ ง เปรียบเทียบ
กับผลส�ำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ และจัดท�ำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีทางเลือกในการจัดการ
ความเสี่ยงอยู่ 4 วิธี ได้แก่
		 (1) การยอมรับความเสี่ยง มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรพิจารณาความเสี่ยงแล้วเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต�่ำหรือมีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก หากด�ำเนินการแล้วไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้น
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		 (2) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วย
แบ่งเบาความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เห็นว่า เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบแบบคาดไม่ถึง
ป้องกันยาก และมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ การจลาจล การก่อการร้าย ฯลฯ
เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้เพียงล�ำพัง จึงจ�ำเป็นต้องกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
ดังกล่าวไปให้ผอู้ นื่ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญมากกว่าเป็นผูด้ ำ� เนินการ เช่น การท�ำประกันภัย นอกจากนีย้ งั หมายความรวมถึง
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดจากความไม่ชำ� นาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึง่ กรณีดงั กล่าว หน่วยงานอาจจัดจ้าง
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาด�ำเนินการแทน (Outsourcing) เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท�ำความสะอาด
งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น หรือประสานกับหน่วยงานภายในอื่นๆ ขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
ต้องการ เพื่อร่วมกันด�ำเนินการและรับผิดชอบ
		 (3) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า
ความเสีย่ งเหล่านัน้ เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ซึง่ สามารถจัดการได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้วธิ กี าร มาตรการ
หรือนโยบายในการลดหรือควบคุมการด�ำเนินงาน การจัดวางหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาส
ที่จะท�ำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดฝึกอบรมให้กับ
บุคลากร การจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ฯลฯ หรือหากเป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก หน่วยงานหรือองค์กร
ก็สามารถก�ำหนดกลยุทธ์หรือมาตรการอื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น
		 (4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงานค้นพบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและอาจ
ส่งผลกระทบต่อองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นอย่างมาก จึงไม่อาจ
ยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ นอกจากนี้ เมื่อหน่วยงานพิจารณาความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่สามารถหาวิธีการ
จัดการความเสีย่ งดังกล่าวได้ดว้ ยวิธใี ดทีเ่ หมาะสม จึงจ�ำเป็นต้องหลีกเลีย่ งความเสีย่ งด้วยการหยุดด�ำเนินการ ยกเลิก
โครงการ ลดเนื้องาน หรือลดขอบเขตของการจัดกิจกรรมดังกล่าว
4. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตั งิ านทีผ่ กู้ ำ� กับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ต้องการสร้างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิน้ เปลืองหรือการทุจริต โดยการควบคุมภายในเป็นหนึง่ ในการจัดการความเสีย่ งทีจ่ ะช่วยลดหรือควบคุมความเสีย่ ง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสีย่ ง โดยวิเคราะห์และประเมิน
ผลการจัดการความเสีย่ งทีไ่ ด้วางแผนว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถลดหรือควบคุมความเสีย่ งลงสูร่ ะดับ
ที่หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน รวม 100 คะแนน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (2 คะแนน) หน่วยงานจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับหน่วยงาน ซึง่ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน (เป็นประธานคณะกรรมการฯ)
หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งในสังกัดของหน่วยงาน (เป็นกรรมการฯ) และผูร้ บั ผิดชอบงานด้านการบริหารความเสีย่ ง
26

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของหน่วยงาน หรือ Risk Coordinator (เป็นเลขานุการฯ) ซึ่งมาจากการที่หน่วยงานสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร
ภายในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพความพร้อมด้านการประสานงาน การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน จ�ำนวน 2 คน โดยคณะกรรมการฯ และผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
			 (1) ร่วมกันพิจารณาระบบและรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (Risk Coordinator) หรือเลขานุการฯ ของ
คณะกรรมการฯ เป็นผู้จัดท�ำร่วมกับคณะท�ำงานฯ และน�ำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
			 (2) ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
			 (3) แต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
		

1.2 ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (Risk Coordinator)

			 (1) เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
			 (2) เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการจัดท�ำระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน โดยจัดท�ำร่วมกับคณะท�ำงานจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
			 (3) เป็นผูป้ ระสานงานหลักด้านการบริหารความเสีย่ งระหว่างหน่วยงานกับส�ำนักงานตรวจสอบ
ภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพือ่ รับทราบข้อมูลข่าวสารและให้ขอ้ มูล ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการจัดท�ำ
ระบบการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
		
ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานส่งส�ำเนาค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับหน่วยงาน ให้สำ� นักงาน
ตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เพื่อจัดท�ำทะเบียนผู้รับผิดชอบ
งานด้านการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk Coordinator) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดตัง้ คณะท�ำงานด้านการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงาน (2 คะแนน) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน คณะท�ำงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ
งานด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Coordinator) และตัวแทนจากส่วนราชการของหน่วยงานจ�ำนวนส่วนราชการละ
1 คน เป็นสมาชิกของคณะท�ำงานฯ
		
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานส่งส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
ขัน้ ตอนที่ 3 การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน (10 คะแนน)
คณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานจัดกิจกรรมการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชุม
การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�ำนักงานตรวจสอบภายในจะวัดผลลัพธ์ของ
การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ด้วยการเลือกตัวอย่างบุคลากรของหน่วยงานมาสอบถามความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน หากมีบคุ ลากรเกินร้อยละ 50 ของจ�ำนวนตัวอย่างทีท่ ดสอบ ไม่สามารถ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ตอบค�ำถามวัดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานจะถูกหักคะแนน 10 คะแนน จากคะแนนรวมทัง้ หมดของตัวชีว้ ดั
ขั้นตอนที่ 4 การจัดท�ำตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตาราง SR 1) และแผนการ
บริหารความเสี่ยง (ตาราง SR 2) (6 คะแนน) คณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานร่วมกันระดม
ความคิดเห็นเพื่อค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละกลยุทธ์และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
2558 ของหน่วยงาน (เฉพาะตัวชี้วัดในมิติที่ 1) โดยให้คณะท�ำงานฯ บันทึกข้อมูลความเสี่ยงที่ค้นพบ และผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านั้น ลงในตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตาราง SR 1) และน�ำความเสี่ยง
ที่วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วตามตาราง SR 1 มาจัดท�ำแผนการบริหารความเสี่ยง ในตาราง SR 2
ขัน้ ตอนที่ 5 การติดตามผลแผนบริหารความเสีย่ งตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน (10 คะแนน) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ติดตามผลความคืบหน้าตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง SR 2) ที่
คณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงรายงานให้ทราบ โดยการติดตามผลดังกล่าวเป็นการติดตามผลความคืบหน้า
ในการด�ำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม และสิงหาคม 2558 ซึ่งส�ำนักงานตรวจสอบภายในก�ำหนดให้หน่วยงาน
ส่งส�ำเนาตาราง SR 1 และ SR 2 ให้สำ� นักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในก�ำหนด จ�ำนวน
2 ครั้ง คือ
			
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2558
			
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2558
		
ทั้งนี้ หากหน่วยงานส่งส�ำเนาตาราง SR 1 และ SR 2 ให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ล่าช้ากว่า
ก�ำหนดดังกล่าว จะถูกหักคะแนนจากคะแนนที่ได้รับทั้งหมด (สุทธิทุกขั้นตอน) ครั้งละ 5 คะแนน
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท�ำและส่งรายงานการควบคุมภายใน (5 คะแนน) คณะท�ำงานด้าน การบริหาร
ความเสี่ยงจัดท�ำรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) ตามขั้นตอนที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก� ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก� ำหนด และเสนอรายงานดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานพิจารณา หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบ ให้จดั ส่งรายงานการควบคุม
ภายในทั้ง 2 แบบดังกล่าว ให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
ของทุกปี ตามหนังสือที่ กท 0407/1060 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการจัดท� ำรายงาน
การควบคุมภายในและยกเลิกแบบรายงานข้อมูลตรวจสอบภายใน
		
ทั้งนี้ หากหน่วยงานจัดท�ำแบบรายงานการควบคุมภายในครบถ้วน แต่ไม่สามารถส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ภายในก�ำหนด (15 ตุลาคม 2558) จะถูก
หักคะแนน จ�ำนวน 10 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับทั้งหมด (สุทธิทุกขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (65 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
		
(1) หน่วยงานสามารถน�ำกลยุทธ์หลักตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มาด�ำเนินการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามตาราง SR 1 ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลมีความ
สัมพันธ์กัน (5 คะแนน)
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(2) หากหน่วยงานสามารถด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามตาราง

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

SR 2 ได้ประสบผลส�ำเร็จตามระยะเวลาที่ได้กำ� หนดไว้ และมีเอกสารหลักฐานมาแสดงครบถ้วนในทุกความเสี่ยง
(5 คะแนน)
		
(3) หากหน่วยงานมีผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ� ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของหน่วยงาน (เฉพาะตัวชีว้ ดั ในมิตทิ ี่ 1 ทัง้ ตัวชีว้ ดั ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ ตัวชีว้ ดั บูรณาการ
และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2558 ของหน่วยงาน รวมถึงตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่ประเมินผล) ที่ระบุไว้ในตาราง SR 1
			 - ประสบผลส�ำเร็จ มากกว่าร้อยละ 95-100 จากจ�ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในตาราง SR 1
หน่วยงานจะได้คะแนน 55 คะแนน
			 - ประสบผลส�ำเร็จ มากกว่าร้อยละ 90-95 จากจ� ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในตาราง SR 1
หน่วยงานจะได้คะแนน 45 คะแนน
			 - ประสบผลส�ำเร็จ มากกว่าร้อยละ 80-90 จากจ� ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในตาราง SR 1
หน่วยงานจะได้คะแนน 35 คะแนน
			 - ประสบผลส�ำเร็จ มากกว่าร้อยละ 70-80 จากจ� ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในตาราง SR 1
หน่วยงานจะได้คะแนน 25 คะแนน
			 - ประสบผลส�ำเร็จต�่ำกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 จากจ�ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในตาราง SR 1
หน่วยงานจะได้คะแนนเพียง 15 คะแนน

การคำ�นวณผลการประเมิน :
คะแนนสุทธิของตัวชีว้ ดั แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยน�ำผลคะแนนรวมจากทัง้ 7 ขัน้ ตอน (100 คะแนน) มาค�ำนวณ
ตามเกณฑ์ ดังนี้
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 5 คะแนนในการด�ำเนินการตามขั้นตอน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลคะแนนรวมจาก 7 ขั้นตอน

1
≤80

2
81

3
86

4
91

5
≥96

เหตุผลในการน�ำเสนอตัวชี้วัด : เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
การดำ�เนินการ :
หน่วยงานจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนทั้งหมด
7 ขั้นตอน ได้บรรลุผลส�ำเร็จอย่างมีคุณภาพและรายงานผลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินทราบภายใน
ระยะเวลาที่กำ� หนด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
1. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
2. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
3. ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตาราง SR 1)
4. แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ตาราง SR 2)
5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
6. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
7. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีการด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสีย่ ง (ตาราง SR 2) ส�ำหรับ
ความเสี่ยงทุกตัวในแต่ละตัวชี้วัด
8. ผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2558 ที่ประเมินโดยส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
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มิติที่

3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
6

Staff
5

Line & Staff
5

คำ�อธิบาย :
เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานครที่ปรากฏอยู่ใน
ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS)
การบริหารจัดการกับเรือ่ งร้องเรียน หน่วยงานมีหน้าทีบ่ ริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
1. มอบหมายเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนจากระบบเรือ่ งราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร
(MIS) ทุกวัน
2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด
3. จัดให้มีรูปภาพประกอบการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ก่อนและหลัง หรือหลักฐานอื่นๆ พร้อมรายงานผล
การแก้ไขปัญหาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
4. ชี้แจงผู้ร้อง (กรณีสามารถติดต่อได้)
5. บันทึกรายละเอียดผลการด�ำเนินการให้สามารถตอบผูร้ อ้ งได้ผา่ นระบบเรือ่ งราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร
(MIS) และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
รายละเอียดผลการด�ำเนินการทีส่ ามารถตอบชีแ้ จงผูร้ อ้ งได้ หมายถึง ผลการด�ำเนินการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน
ที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) โดยระบุวิธีการด�ำเนินการ/พิจารณาเรื่อง
เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การตรวจสอบและน�ำเรือ่ งร้องเรียนเข้าสูก่ ระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การด�ำเนินคดี แจ้งการพิจารณายุตเิ รือ่ ง หรืออืน่ ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับ
แจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด�ำเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผูร้ อ้ งได้) ทัง้ นีโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้
ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครได้จัดประเภทเรื่องร้อง
เรียน/ร้องทุกข์ ไว้ 23 ประเภท

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
อาคาร
บาทวิถี
ถนน
สะพาน
เขื่อน คูคลอง
ท่อระบายน�้ำ
ที่พักผู้โดยสาร
ไฟฟ้า
ประปา
โทรศัพท์
น�้ำท่วม

ล�ำดับ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขยะและสิ่งปฏิกูล
ต้นไม้ สวนสาธารณะ
สภาพแวดล้อมเป็นพิษ
กระท�ำผิดในที่สาธารณะ
ปัญหาจราจร
การบริหารงานบุคคล
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
การคุ้มครองผู้บริโภค
ยาเสพติด
เหตุเดือดร้อนร�ำคาญ
เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ
เรื่องฉุกเฉิน

สูตรการค�ำนวณ : การด�ำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ก�ำหนดให้มีคะแนนตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
1
2
3

คะแนน
1
3
1

โดยการคิดคะแนนรายขั้นตอนมี ดังนี้
คะแนนรายขั้นตอน =

ผลรวมของจำ�นวนเรื่องที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอน
x 100
จำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏในรายงานของ
หน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2557

ค่าที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 95% ถึงจะได้คะแนนเต็มในขั้นตอนนั้น
หากได้น้อยกว่า 95% =

ค่าที่ได้ x คะแนนเต็มในขั้นตอนนั้น
95

หมายเหตุ
1. วิธกี ารนับวันปฏิบตั ใิ นแต่ละขัน้ ตอน หน่วยงานประเมินและหน่วยงานผูถ้ กู ประเมินให้นบั เฉพาะวันท�ำการ
หากวันที่ก�ำหนดในขั้นตอนใดตรงกับวันหยุดท�ำการ หน่วยงานต้องปฏิบัติในวันท�ำการถัดไปเท่านั้น
2. กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฯให้หน่วยงานนั้นๆ ได้รับคะแนนเต็มส�ำหรับตัวชี้วัดนี้
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 0.25 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน/ผู้รับบริการ

1
≤4

2
4.25

3
4.50

4
4.75

5
5

การดำ�เนินการ :
ขั้นตอนที่ 1 : การรับเรื่อง : พิจารณาจากจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันท�ำการ นับถัด
จากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯ แจ้งด�ำเนินการ เพื่อด�ำเนินการแก้ไข และ รายงานความก้าวหน้า
ผลการด�ำเนินการ/พิจารณาเข้าสูร่ ะบบฯ ภายใน 3 วันท�ำการนับถัดจากวันทีห่ น่วยงานมีการตอบรับ
ผ่านระบบฯ (รายงานครั้งที่ 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขั้นตอนที่ 2 : การด�ำเนินการแก้ไข : พิจารณาจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีการด�ำเนินการแก้ไขและรายงานผลการ
ด�ำเนินการโดยระบุรายละเอียดผลการด�ำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ และมีการติดตาม
ความคืบหน้าการด�ำเนินการ (กรณีทไี่ ม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�ำการนับถัดจากวันทีห่ น่วยงานมีการ
ตอบรับผ่านระบบฯ/รายงานครัง้ ที่ 1) ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (ส�ำหรับเดือนกุมภาพันธ์
ก�ำหนดเป็นวันท�ำการสุดท้ายของเดือน) จนกว่าการด�ำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หากไม่
รายงานในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดแม้แต่ครัง้ เดียวจะถือว่าการด�ำเนินการในเรือ่ งร้องเรียนนัน้ ๆ ไม่สมบูรณ์
ในขั้นตอนนี้ (1 คะแนน)
		
ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานส่งภาพถ่ายก่อน-หลังหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาการด�ำเนินการ
แก้ไขเรือ่ งร้องเรียนให้กองกลางทาง อีเมล์ bma.rongtook@gmail.com โดยกองกลางจะด�ำเนินการ
สุ่มตรวจภาพถ่ายประกอบการด�ำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนก่อนและหลัง หรือการโทรแจ้งผู้ร้อง
จ�ำนวน 10% ของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนในระบบฯ ที่มีสถานะการด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้วใน
แต่ละเดือน โดยผลการสุม่ ตรวจจะต้องถูกต้อง สอดคล้องกับการรายงานผลในระบบเรือ่ งราวร้องทุกข์
กรุงเทพมหานคร (MIS) ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของจ�ำนวนเรือ่ งทีส่ มุ่ ตรวจ มิฉะนัน้ จะต้องถูกหักคะแนน
เดือนละ 0.05 แต่ไม่เกินคะแนนเต็มของขั้นตอนนี้ ตลอดปีงบประมาณ (2 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 3 : การรายงานผล : พิจารณาการจัดท�ำรายงานของหน่วยงานเพือ่ สรุปการด�ำเนินการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะ ให้หวั หน้าหน่วยงานทราบ ทุกเดือนและน�ำส่งให้กองกลาง ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน เดือนละ 0.1 คะแนน แต่ไม่เกิน
คะแนนเต็มของขั้นตอนนี้ ตลอดปีงบประมาณ
		
กรณีที่ระบบฯ ขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ให้หน่วยงานพิมพ์หน้าจอ (Print
Screen) ที่แสดงความผิดปกติของระบบฯ แนบรายงานประจ�ำเดือน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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เหตุผล : เพือ่ เพิม่ คุณภาพการให้บริการในการปฏิบตั ริ าชการให้มปี ระสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ บั

บริการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองกลาง ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
1. บันทึกรายงานผล ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบเรื่องราว ร้องทุกข์
3. แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานด�ำเนินการ
4. รูปภาพก่อน-หลัง หรือหลักฐานประกอบการด�ำเนินการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียนส่งทางอีเมล์ bma.rongtook@
gmail.com
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ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาการให้บริการ				
ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

คำ�อธิบาย :
โครงการให้บริการที่ดที ี่สดุ หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มี
ความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลาง โดยหน่วยงานสามารถคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการต่าง ๆ ได้ด้วยการน�ำแนวคิด/
เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบการเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยระบบ
Lean เทคนิคการรื้อปรับระบบงาน (Reengineering) การออกแบบกระบวนการใหม่ (Process Redesign) ฯลฯ
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยในการท�ำงาน หรือ การน�ำองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การจากฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการจัดกิจกรรมเพือ่ การเรียนรูต้ า่ ง ๆ เป็นต้น ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมกับลักษณะ
การบริการที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการพัฒนา โดยอาจจ�ำแนกลักษณะการให้บริการได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
1. การให้บริการทางระบบอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการสามารถใช้บริการ
ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ต้องเป็นการให้บริการแก่ประชาชน
หรือผู้รับบริการ มิใช่การให้ข้อมูลหรือการให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
2. การให้บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
บริการ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้รบั บริการอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานเวลาและคุณภาพทีห่ น่วยงานผูใ้ ห้บริการ
ก�ำหนดทุกครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานต้องเตรียมระบบให้พร้อมบริการก่อนน�ำเสนอโครงการ
3. ก�ำหนดงานบริการที่สมควรให้เอกชน/ชุมชน/ภาคส่วนอื่นด�ำเนินการแทน ซึ่งจะให้บริการที่ดีและคุ้มค่า
กว่าทีห่ น่วยงานด�ำเนินการเอง ซึง่ ต้องเป็นงานบริการรูปแบบใหม่ๆ ทีผ่ รู้ บั บริการได้รบั ประโยชน์โดยตรง
และมิได้เป็นงานประจ�ำที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว
4. มีโปรแกรมประยุกต์ส่วนกลางเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้
ประโยชน์ขอ้ มูลร่วมกันได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั บริการ
ที่จะขอหรือน�ำข้อมูลไปใช้
5. ลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ โดยการบริการยังคงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือมีมาตรฐานเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม
6. เพิ่มช่องทางในการให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการมากขึ้น
7. การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) หมายถึง การด�ำเนิน
กิจกรรมการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แก่หน่วยงาน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับหน่วยงาน
ด้วยการใช้ทรัพยากรจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ในอันที่จะท�ำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็น
ปกติสุข โดยกิจกรรมที่ด�ำเนินการต้องมีลักษณะ ดังนี้
		
1) ด�ำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
		
2) ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่สร้างปัญหาแก่ผรู้ บั บริการ/ชุมชน/สังคมทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
และ
		
3) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงาน และ
		
4) ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ แี ละยัง่ ยืนต่อสังคม/ชุมชน โดยให้ประชาชน/ผูร้ บั บริการ
มีส่วนร่วม และ
		
5) ไม่ใช่การบริจาค หรือการท�ำบุญ
8. การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ หมายถึง การสร้างหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ
ให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการของหน่วยงาน
ฯลฯ
ผู้รับบริการ หมายถึง
1. ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ
2. บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร
แนวทางการน�ำเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
1. ระบุว่าเป็นโครงการให้บริการในลักษณะใด
2. ระบุว่าพัฒนา/ออกแบบโครงการให้บริการที่ดีที่สุดโดยใช้เทคนิค/แนวคิด/องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ฯลฯ ใด
3. มุ่งเน้นการให้บริการเป็นหลัก มีลักษณะการให้บริการที่โดดเด่น มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และสร้าง
ความเป็นเลิศ เมื่อเทียบกับการให้บริการตามปกติของหน่วยงาน
4. มีคุณภาพ ความคุ้มค่า ความยากง่าย และความท้าทายที่เหมาะสม
5. สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
6. ไม่เป็นโครงการทีเ่ กิดจากนโยบายหรือการสัง่ การของผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร หรือส�ำนักทะเบียนกลาง
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
7. ไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะการให้บริการเช่นเดียวกับการให้บริการในศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center)
8. กรณีเป็นโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หากเป็นระบบทีก่ รุงเทพมหานครมีอยูแ่ ล้ว
ให้น�ำมาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และในกรณีที่เป็นโครงการใหม่ต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครก่อน จึงสามารถน�ำเสนอเป็นโครงการให้บริการ
ที่ดีที่สุดได้
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9. หน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไปสามารถด�ำเนินโครงการร่วมกันได้ในลักษณะของหุ้นส่วนที่สามารถ
แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการด�ำเนินการและการวัดผลโครงการได้ชดั เจนโดยให้หน่วยงานทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
เป็นผู้นำ� เสนอโครงการ
ประเภทของโครงการให้บริการที่ดีที่สุด แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ให้หน่วยงานระบุ
ประเด็นที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากโครงการเดิมให้ชัดเจน
2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. โครงการที่เคยด�ำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และน�ำมาพัฒนาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยไม่เคยน�ำเสนอเป็นโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ทัง้ นีใ้ ห้หน่วยงานระบุประเด็นทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ เติมจาก
โครงการเดิมให้ชัดเจน
โครงการทีก่ ำ� หนดมิให้นำ� เสนอเป็นโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ โครงการ
ทีใ่ ห้บริการผ่านทาง Facebook และโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ทีห่ น่วยงานเสนอเพือ่ ขอรับการประเมินในปีงบประมาณ
ทีผ่ า่ นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2557) ยกเว้นมีประเด็นการพัฒนาทีโ่ ดดเด่น/แตกต่างไปจากโครงการฯ เดิม
และเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการมากขึ้น

วิธีการประเมินผล : ประเมินผลส�ำเร็จโครงการตามตัวชี้วัดของลักษณะการให้บริการและตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ใน
โครงการ

การกำ�หนดตัวชี้วัดโครงการ :
ต้องก�ำหนดตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด ที่สามารถวัดถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพที่จะเกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินโครงการ เช่น จ�ำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาที่ลดลง ความผิดพลาดน้อยลงประหยัดมากขึ้น
คุ้มค่ามากขึ้น และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
ส่วนค่าเป้าหมายตัวชีว้ ดั ให้หน่วยงานน�ำเสนอตามบริบทของโครงการ ซึง่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้
บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าเป้าหมายตามบริบทของโครงการและ
การเทียบเคียงกับมาตรฐานในการให้บริการในปีที่ผ่านมาและมาตรฐานของประเทศอาเซียน (หากมี)

สูตรการคำ�นวณ :
ผลรวมของผลการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด
= ผลคะแนนการดำ�เนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
จำ�นวนตัวชี้วัดทั้งหมด
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ผลการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด : วัดจากผลงานที่สามารถด�ำเนินการได้หารด้วยเป้าหมายของตัวชี้วัด
ที่ก�ำหนดไว้ คูณ 100 ทั้งนี้หากสามารถด�ำเนินการได้ผลงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100
■

ผลงานที่สามารถด�ำเนินการได้ x 100
= ผลการดำ�เนินการตามตัวชี้วัด
เป้าหมายของตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลคะแนนการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
(ร้อยละ)

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

การดำ�เนินการ :
1. หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดท�ำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
รายละเอียด
1.1 จัดตั้งทีมงานด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
1.2 จัดท�ำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด โดยระบุตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีด�ำเนินการ ระยะเวลาด�ำเนินการ
และลักษณะการให้บริการที่ชัดเจน
1.3 น�ำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครพิจารณา
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด และหากคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับแก้โครงการ หน่วยงานต้องด�ำเนินการ
ตามมติคณะกรรมการฯ (รายละเอียดตามแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมโครงการให้บริการที่ดี
ที่สุด)
1.4 เสนอผู้มีอำ� นาจเพื่อขออนุมัติโครงการให้บริการที่ดีที่สุด หลังจากโครงการผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครแล้ว
2. หน่วยงานผู้รับการประเมินด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามตัวชี้วัดของลักษณะการให้บริการและ
ตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการ และรายงานผลการด�ำเนินการพร้อมส่งเอกสาร/หลักฐานให้สำ� นักงาน ก.ก. พิจารณา
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
3. ส�ำนักงาน ก.ก. พิจารณาผลส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ (Best Service) ตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าหน่วยงานไม่ขอรับการประเมิน
ตามตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
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แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมโครงการให้บริการดีที่สุด
1. การส่งโครงการ

• หน่วยงานจัดท�ำโครงการ พร้อมตารางสรุปสาระส�ำคัญของโครงการ ส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการ

พร้อมไฟล์ข้อมูล (ไฟล์ข้อมูลส่งทาง e-mail:bestservicebma@gmail.com) ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
หากพ้นก�ำหนดจะถูกตัดคะแนนในตัวชีว้ ดั 3.2 เท่ากับ 0.5 คะแนน และตัดคะแนนเพิม่ อีก วันละ 0.01 คะแนน
(จากน�้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัด 3.2)

2. การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการ

• ส�ำนักงาน ก.ก. จะพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความครบถ้วนของโครงการในเบื้องต้น ให้เป็นไปตาม
•

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ตัวชี้วัด 3.2
กรณีโครงการที่น�ำเสนอมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ส�ำนักงาน ก.ก. จะประสานหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้โครงการในเบื้องต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำ� หนด

3. การส่งโครงการให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

• ส�ำนักงาน ก.ก. รวบรวมโครงการเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนวันประชุม

4. การพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ

• แนวทางการพิจารณา






พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลของตัวชีว้ ดั 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการ โดยมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก
คณะกรรมการจะพิจารณาฯ โครงการที่แต่ละหน่วยงานเสนอ/ปรับปรุงแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ
ไม่เกิน 3 ครั้ง หากไม่ผ่านการพิจารณาภายใน 3 ครั้ง หน่วยงานจะไม่ได้รับการประเมินผลในตัวชี้วัด 3.2

• ผลการพิจารณาโครงการ จะระบุเป็น 4 ลักษณะ







อนุมัติ หมายถึง หน่วยงานสามารถด�ำเนินโครงการได้ตามแผนที่ก�ำหนด
ปรับปรุงแก้ไข เพือ่ อนุมตั ิ หมายถึง หน่วยงานต้องด�ำเนินการแก้ไขโครงการ หรือส่วนประกอบของโครงการ
ตามข้อแนะน�ำของคณะกรรมการฯ และส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการฯ
ปรับปรุงแก้ไขและน�ำเข้าพิจารณาใหม่ หมายถึง หน่วยงานต้องด�ำเนินการแก้ไขโครงการ หรือส่วนประกอบ
ของโครงการ ตามข้อแนะน�ำของคณะกรรมการฯ และน�ำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่
ไม่อนุมัติ หมายถึง หน่วยงานไม่ได้รับอนุมัติให้น�ำโครงการดังกล่าวขอรับการประเมินในตัวชี้วัด 3.2

• การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ


ส�ำนักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (http://
circular.bangkok.go.th) ภายในเวลา 7 วันท�ำการนับจากวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ ซึ่งผลการพิจารณา
ประกอบด้วย เหตุผล ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต้องปฏิบัติหรือแก้ไข
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เมือ่ ส�ำนักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานทราบในแต่ละครัง้
หน่วยงานต้องแก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการฯ และส่งให้สำ� นักงาน ก.ก. ภายใน 10 วันท�ำการ นับถัด
จากวันที่ส�ำนักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณา (ส่งทาง e-mail :bestservicebma@gmail.com)
หากหน่วยงานไม่สง่ โครงการภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดจะถูกตัดคะแนนในตัวชีว้ ดั ที่ 3.2 วันละ 0.02 คะแนน
(จากน�้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัด 3.2)
กรณีโครงการไม่ได้รับอนุมัติและหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หน่วยงาน
สามารถร้องขอทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รวมทัง้ ขอชีแ้ จงเหตุผลต่อ
คณะกรรมการฯ ได้ โดยแจ้งความจ�ำนงต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านหัวหน้า
ส�ำนักงาน ก.ก. ภายในเวลา 7 วันท�ำการนับตัง้ แต่วนั ได้รบั การแจ้งผลการพิจารณา และเมือ่ คณะกรรมการฯ
ได้พิจารณาทบทวนโครงการแล้ว ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงาน ก.ก.
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จของผลการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด
2. แบบฟอร์มการให้คะแนนการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
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ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
5

Staff
4

Line & Staff
5

ค�ำอธิบาย : การส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการจากหน่วยงานผูร้ บั บริการ หมายถึง ประชาชนผูม้ ารับบริการ

โดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทัง้ ภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครทีห่ น่วยงานนัน้ ๆ ให้บริการ
การส�ำรวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน
6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน
		 			
ฯลฯ

สูตรคำ�นวณ :
ผลคะแนนส�ำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + ผลคะแนนส�ำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2
จ�ำนวนครั้งของการส�ำรวจความพึงพอใจฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับความพึงพอใจ

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

คะแนนที่ได้เป็นไปตามค่าเฉลี่ยผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 2 ครั้ง คือ การน�ำผลคะแนน
ส�ำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 รวมกับผลคะแนนส�ำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 หาร 2 และใช้ทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง
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เหตุผล :
1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�ำเป็น
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอ�ำนาจ การตัดสินใจการอ�ำนวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน”
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ท�ำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบตั งิ านตามโครงการ
ต่างๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่
นับว่ามีการปฏิบตั งิ านและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน: คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และกองงานผู้ตรวจราชการ
การดำ�เนินการ :
1. ให้ทุกหน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วๆไปกับประชาชน หรือบุคคลของหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้าน เพื่อให้ผู้รับ
บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. ผู้ประเมินท�ำการประเมินผลความพึงพอใจผู้รบั บริการของหน่วยงานต่างๆ โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอก ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 3.3 ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
3. แบบส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครก�ำหนด

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล:
ให้หน่วยงานผูร้ บั การประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานบริการของหน่วยงานนัน้ ๆ ไว้ที่
หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
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ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ตัวชี้วัด : 3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
4

Staff
4

Line & Staff
4

คำ�อธิบาย :
การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นแนวคิดในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งานของตนเอง โดยน�ำหลักการ 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน
สร้างนิสัย มาใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของการท�ำงาน
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” (front area/service area) ที่ดี
และเหมาะสม
แนวคิดในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
1. การน�ำมาตรฐาน 5 ส กลางมาปรับใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เป็นพืน้ ฐาน
ที่ทุกหน่วยงานต้องด�ำเนินการโดยประเมินผลส�ำเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน จาก
		 1.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระบบเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดในสถานที่ท�ำงาน
		 1.2 ความปลอดภัยในสถานที่ทำ� งาน
		 1.3 สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำ� งาน (ภายใน – ภายนอก)
		 1.4 การบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน
		 1.5 ให้หน่วยบริการมีการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการในด้านจิตสาธารณะที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
2. การจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” (front area/service area) ให้ดีและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
เป็นการยกระดับการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานให้เป็นสัดส่วนและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาสภาพแวดล้อม“ส่วนให้บริการ” (front area/
service area) ดังนี้
		 2.1 มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
		 2.2 มีการจัดเก้าอี้รับรองผู้มาใช้บริการ
		 2.3 มีป้ายแสดงส่วนราชการ/หน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
		 2.4 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล “ส่วนให้บริการ” (front area/service area) ในแต่ละวัน (ไม่ต้อง
นั่งประจ�ำ)
		 2.5 มีความพร้อมในการให้บริการเสมอ/ มีระบบขอรับบริการทีส่ ะดวก เช่น มีระบบคิว, มีสญ
ั ญาณเสียง
เป็นต้น
“ส่วนให้บริการ” (Front area/Service area) ของหน่วยงานต่างๆ
ส่วนให้บริการ (Front area/Service area) หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการของหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการรับบริการได้รวดเร็ว ถูกต้อง
โดยส่วนให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ แบ่งได้ตามประเภทของหน่วยงาน ดังนี้
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- หน่วยงานหลัก (line) ได้แก่ สถานที่ให้บริการ เช่น one stop service, แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น
- หน่วยงานสนับสนุน (Staff) ได้แก่ สถานที่รับรองให้กับผู้มาใช้บริการ
- หน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านผสมผสานทัง้ 2 ลักษณะ (line & staff) ได้แก่ สถานทีใ่ ห้บริการและสถานทีร่ บั รอง
ให้กับผู้มาใช้บริการ

สูตรคำ�นวณ :
คะแนนความส�ำเร็จของการพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 + คะแนนความส�ำเร็จของการพัฒนาฯ ครั้งที่ 2
จ�ำนวนครั้งของการตรวจประเมิน
โดยพิจารณาจากความส�ำเร็จของการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้
การด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 1:
หน่วยงานมีการประเมินตนเอง (Self Audit) ในการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ”
(Front area/Service area) ตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการ
นิยาม:
หน่วยงานมีการประเมินตนเอง (Self Audit) ในการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ”
(Front area/Service area) ตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการหมายถึง
การที่หน่วยงานมีการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ดีและเหมาะสมอย่างต่อเนื่องตาม
หลักเกณฑ์ของการพัฒนาสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการ 5 ข้อ ได้แก่
1. มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. มีการจัดเก้าอี้รับรองผู้มาใช้บริการ
3. มีป้ายแสดงส่วนราชการ/หน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
4. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล “ส่วนให้บริการ” (front area/service area) ในแต่ละวัน
(ไม่ต้องนั่งประจ�ำ)
5. มีความพร้อมในการให้บริการเสมอ/มีระบบขอรับบริการที่สะดวก และประเมินผลการจัด
สภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” (Front area/Service area) ด้วยตนเอง โดยผู้บริหาร
ลงนามรับรองผลการประเมินตนเองของหน่วยงานส่งให้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้
พร้อมมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
เกณฑ์ในการให้คะแนน:
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 1 ข้อ คิดเป็น 4 คะแนน
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 2 ข้อ คิดเป็น 8 คะแนน
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 3 ข้อ คิดเป็น 12 คะแนน
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 4 ข้อ คิดเป็น 16 คะแนน
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 5 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน
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คะแนนเต็ม
20
คะแนน

การด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม

คะแนนเต็ม
80
คะแนน

องค์ประกอบที่ 2:
การตรวจประเมินการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
นิยาม:
การตรวจประเมินการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หมายถึง การตรวจประเมินผล
การด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานภาพรวมตามแบบฟอร์มฯ โดยคณะผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานครทั้งนี้โดยไม่มีการแจ้งวันและเวลาในการเข้าตรวจประเมิน โดยจะมี
การแจ้งเพียงช่วงเวลาในการตรวจประเมินเท่านั้น
เกณฑ์ในการให้คะแนน:
1. การตรวจประเมินการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (60 คะแนน)
ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายน้อยกว่า 60 คะแนน
คิดเป็น 12 คะแนน
ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายอยู่ระหว่าง 60-69 คะแนน คิดเป็น 24 คะแนน
ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายอยู่ระหว่าง 70-79 คะแนน คิดเป็น 36 คะแนน
ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายอยู่ระหว่าง 80-89 คะแนน คิดเป็น 48 คะแนน
ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
คิดเป็น 60 คะแนน
2. การตรวจประเมินการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” (20 คะแนน)
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 1 ข้อ คิดเป็น 4 คะแนน
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 2 ข้อ คิดเป็น 8 คะแนน
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 3 ข้อ คิดเป็น 12 คะแนน
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 4 ข้อ คิดเป็น 16 คะแนน
ด�ำเนินการจัดสภาพแวดล้อมส่วนให้บริการได้ 5 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน
หมายเหตุ: ถ้าผลการตรวจประเมินการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” ต�่ำกว่าผลการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานจะพิจารณาหักลบคะแนน 8 คะแนน
รวมคะแนน

100
คะแนน

เกณฑ์ในการให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 10 คะแนนความส�ำเร็จของการพัฒนา ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลรวมคะแนนความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาฯ

1
<60

2
60

3
70

4
80

5
≥90
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หมายเหตุ : หากผลรวมความส�ำเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทำ� งาน อยู่ระหว่าง 60-69, 70-79
และ 80-89 คะแนน ให้ค�ำนวณคะแนนที่ได้รับโดยเทียบช่วงชั้นคะแนน 10 เท่ากับ 1 คะแนน ส่วนที่น้อยกว่า 10
ให้ก�ำหนดเป็นจุดทศนิยมในระดับคะแนนที่ได้รับนั้น
เช่น ผลรวมคะแนนเท่ากับ 85 คะแนน คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 4 + (5/10) = 4.5
		 ผลรวมคะแนนเท่ากับ 81 คะแนน คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 4 + (1/10) = 4.1
		 ผลรวมคะแนนเท่ากับ 79 คะแนน คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 3 + (9/10) = 3.9

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
การดำ�เนินการ :
1. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร/กองงานผู้ตรวจราชการ ก�ำหนดแบบฟอร์มการประเมินผลส�ำเร็จของ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งาน และการจัดสภาพแวดล้อม“ส่วนให้บริการ” (front area/service area) ดังนี้
		 1.1 แบบฟอร์มการประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน ของส�ำนัก/ส�ำนักงาน/ส่วนราชการ
ในส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
		 1.2 แบบฟอร์มการประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน ของส�ำนักงานเขต
		 1.3 แบบฟอร์มการประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน ของโรงเรียน
		 1.4 แบบฟอร์มการประเมินการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” (front area/service area)
2. หน่วยงานด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน และการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ”
(front area/service area) โดยก�ำหนดให้หน่วยงานด�ำเนินการจัด “ส่วนให้บริการ”
3. หน่วยงานประเมินตนเอง (Self Audit) ตามแบบฟอร์มการประเมินการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ”
(front area/service area)
4. คณะผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานครและกองงานผูต้ รวจราชการ ก�ำหนดแผนการส่งรายงานการประเมิน
ตนเองการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” (front area/service area)
5. หน่วยงานส่งข้อมูลการรายงานผลการประเมินตนเองการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” (front
area/service area) มายังกองงานผู้ตรวจราชการภายในเวลาที่ก�ำหนด
6. คณะผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานครและกองงานผูต้ รวจราชการ ก�ำหนดแผนการออกตรวจประเมินผล
7. กองงานผู้ตรวจราชการจัดท�ำสรุปผลคะแนน ส่ง ส�ำนักงาน ก.ก.

ระยะเวลาการดำ�เนินการ:
1. หน่วยงานประเมินตนเอง (Self Audit) ลงในแบบฟอร์มการประเมินการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้
บริการ” (front area/service area) และรายงานผลการประเมินตนเองให้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมหลักฐาน
		 รอบที่ 1 รายงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557
		 รอบที่ 2 รายงานภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2558
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2. คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตรวจประเมินผลส�ำเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัด
สภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ” (front area/service area)
		 รอบที่ 1 ตรวจประเมินช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
		 รอบที่ 2 ตรวจประเมินช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
1. เอกสารการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานและการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้
บริการ” (front area/service area) ของหน่วยงาน เช่น ค�ำสั่ง/หนังสือมอบหมายงาน รายงานการประชุม และ
เอกสารภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น
2. แบบฟอร์มการประเมินผลส�ำเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน และการจัดสภาพแวดล้อม
“ส่วนให้บริการ” (front area/service area)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานเขต
ตัวชี้วัด : 3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการของส�ำนักงานเขต
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
3
เฉพาะส�ำนักงานเขต

Staff
-

Line & Staff
-

คำ�อธิบาย :
ส�ำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลักทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับประชาชนและมีภารกิจในการบริการประชาชน ในด้าน
ต่าง ๆ จ�ำนวนมาก และในปัจจุบันสภาพวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก
ประกอบกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรด้านการบริการประชาชนที่ดีที่สุด
(Best Service Organization) จึงมีความต้องการให้สำ� นักงานเขตให้บริการประชาชนด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีมาตรฐาน
เดียวกัน ส�ำนักงาน ก.ก. จึงได้ดำ� เนินโครงการตรวจประเมินผลและจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการของส�ำนักงานเขต
เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพื่อให้ส�ำนักงานเขตมีความตื่นตัวในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการของส�ำนักงานเขตให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงานเขต
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินผลมาตรฐานการให้บริการของส่วนราชการ ส�ำนักงานเขต (10 ฝ่าย)
แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
				 1) ด้านอาคารสถานที่
				 2) ด้านระบบงานและระบบบริหาร
				 3) ด้านการบริการประชาชน
■

■

หลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการของส�ำนักงานเขต มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งการ
ประเมินเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านจ�ำนวนฝ่ายของส�ำนักงานเขตทีม่ ผี ลการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีเยีย่ ม
ดีมาก และดี คะแนนเต็ม 40 คะแนน

			 เกณฑ์การให้คะแนน
				 - ฝ่ายที่มีผลการจัดระดับฯ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม ได้ฝ่ายละ 4 คะแนน
				 - ฝ่ายที่มีผลการจัดระดับฯ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ได้ฝ่ายละ 3 คะแนน
				 - ฝ่ายที่มีผลการจัดระดับฯ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
ได้ฝา่ ยละ 2 คะแนน
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2. ด้านผลรวมของคะแนนการตรวจประเมินผลมาตรฐานการให้บริการของส่วนราชการ ส�ำนักงานเขต
ตามที่หลักเกณฑ์ก�ำหนด คะแนนเต็ม 60 คะแนน
			สูตรการค�ำนวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของคะแนน
x 60
คะแนนเต็ม (1,000 คะแนน)

หลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการของส่วนราชการ ส�ำนักงานเขต แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
A+
A
B+
B
C+
C
D+
D

ความหมาย

ระดับคะแนน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
ยอมรับได้
ควรพัฒนาให้ดีขึ้น
ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

มากกว่า 90
86 - 90
81 - 85
76 - 80
71 - 75
66 - 70
61 - 65
น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 60

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐานฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินผลและหลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐาน
ส�ำนักงานเขต
ดังนั้น ร้อยละของคุณภาพการบริการของส�ำนักงานเขต จะน�ำผลคะแนนจากการตรวจประเมินผลมาตรฐานการให้
บริการของส�ำนักงานเขตมาใช้ โดยเทียบคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด 3.5

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ร้อยละของคุณภาพการบริการของส�ำนักงานเขต

1
71

2
76

3
81

4
86

5
≥91

การดำ�เนินการ :
1. หน่วยงานพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรและการบริการของทุกส่วนราชการให้มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
และได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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2. หน่วยงานจะได้รบั การตรวจประเมินด้านอาคารสถานทีโ่ ดยคณะผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานครส�ำหรับ
ด้านระบบงานและระบบบริหาร และด้านการบริการประชาชนตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินผล
มาตรฐานการให้บริการของส่วนราชการ ส�ำนักงานเขต ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ตามช่วงเวลาที่
คณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินผลและหลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐานส�ำนักงานเขต ก�ำหนด
3. กองงานผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจประเมินผลฯ รายงานผลคะแนนให้ส�ำนักงาน ก.ก.
เพื่อประมวลผลคะแนนน�ำเสนอคณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการของ
ส�ำนักงานเขต
4. ส�ำนักงาน ก.ก. ประกาศผลการตรวจประเมินผลฯ ให้สำ� นักงานเขตทราบทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
และน�ำผลการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชีว้ ดั ผลคะแนนการจัดอันดับมาตรฐาน
การให้บริการของส�ำนักงานเขต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงาน ก.ก.
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
รายงานผลการตรวจประเมินผลและจัดอันดับมาตรฐานส�ำนักงานเขต
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มิติที่

4 ด้านการพัฒนาองค์การ

ประเด็นการประเมิน : การจัดการความรู้ในองค์การ
ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
5

Staff
7

Line & Staff
6

คำ�อธิบาย :
การจั ด การความรู ้ ใ นองค์ ก าร หมายถึ ง การรวบรวมองค์ ค วามรู ้ ที่ มี อ ยู ่ ใ นองค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงาน
ซึง่ กระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพือ่ ให้ทกุ คนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรูท้ ฝี่ งั อยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรูท้ ไี่ ด้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท�ำความเข้าใจในสิง่ ต่าง ๆ เป็นความรูท้ ไี่ ม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค�ำพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท�ำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม
2. ความรูท้ ชี่ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ สี่ ามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธตี า่ ง ๆ เช่น
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
		 โดยการจัดการความรู้มีกระบวนการที่สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร 7 ขั้นตอน ดังนี้
		 1) การบ่งชีค้ วามรู้ เป็นการพิจารณาว่าวิสยั ทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน คืออะไร
และเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนัน้ ๆ จ�ำเป็นต้องรูอ้ ะไร ขณะนีอ้ งค์การหรือหน่วยงานมีความรูอ้ ะไรบ้าง อยูใ่ นรูปแบบใด
และอยู่ที่ใคร
		 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เมือ่ ด�ำเนินการในขัน้ ตอนที่ 1 แล้วเห็นว่าความรูท้ มี่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอ ก็ตอ้ ง
ไปแสวงหามาเพิ่มเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก
การรักษาความรู้เก่า และการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนความรู้ที่ไม่จ�ำเป็น
		 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้ความรู้มาเพียงพอแล้วก็น�ำมาจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน และจัดเก็บไว้
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เป็นต้น
		 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการน�ำความรู้ที่ได้จัดเก็บไว้มาทบทวนกลั่นกรองให้มีความ
ทันสมัยเสมอ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน และการปรับปรุงเนื้อหา
ให้สมบูรณ์
		 5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท�ำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

51

		 6) การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้ ท�ำได้หลายวิธกี ารด้วยกัน กรณีเป็นความรูท้ ชี่ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge)
อาจจัดท�ำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็นความรูท้ ฝี่ งั อยูใ่ นคน (Tacit Knowledge)
อาจจัดท�ำเป็นระบบ ได้แก่ การจัดตัง้ ทีมงานข้ามหน้าที่ (Cross – functional) กิจกรรมกลุม่ คุณภาพและนวัตกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวไปปฏิบัติราชการ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
เป็นต้น
		 7) การเรียนรู้ คือ การก�ำหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้องค์ความรู้หรือกระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management) เข้ามาช่วยในการท�ำงานเพือ่ ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยอาจก�ำหนดเป็นนโยบายจาก
ผู้บริหารขององค์กรก็ได้ และควรท�ำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น การน�ำแนวคิด ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ แนวปฏิบัติ หรือรูปแบบนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานนัน้ ๆ มาปรับปรุงพัฒนาการท�ำงานของตนและองค์กร ซึง่ จะส่งผลให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ดังนี้ การเรียนรูจ้ ากการสร้างองค์ความรู้ ➝ น�ำความรูไ้ ปใช้ ➝ เกิดการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ซงึ่ จะหมุนเวียน
ไปอย่างต่อเนื่อง

สูตรการคำ�นวณ :
ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินการจัดการความรูใ้ นหน่วยงาน ประเมินจากความสามารถในการด�ำเนินการ
ตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่
1

นิยาม

การด�ำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
คุณภาพของการจัดองค์ความรู้ในหน่วยงาน

คุณภาพของการจัดองค์ความรู้ในหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานนั้น ๆ
สามารถจัดองค์ความรู้ได้เหมาะสมกับภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน บุคลากร และผู้รับบริการของหน่วยงานได้หรือไม่ รวมทั้งสามารถจัด
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
เช่น
- หน่วยงานมีการจัดสถานที่ หรือช่องทางให้ประชาชนผู้รับบริการ และ
บุคลากรในหน่วยงานได้ค้นหา/ศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการมา
ขอรับบริการ และการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น มุมความรู้ ศูนย์เรียนรู้ หรือมุม
ความรู้อิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงานอย่างชัดเจน
และยัง่ ยืน เช่น การมีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ การจัดให้มผี ดู้ แู ลบริการมุม/
แหล่งความรู้ และองค์ความรู้ในมุมฯ การท�ำระบบยืมคืน บันทึกข้อมูลผู้มาใช้บริการ
การมีระบบบันทึกหรือจัดเก็บองค์ความรู้ การปรับปรุงองค์ความรูใ้ ห้นา่ สนใจ ทันสมัย
การจัดเก็บองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องสม�ำ่ เสมอ มีประเภทขององค์ความรู้หลากหลาย
เหมาะสมกับบุคคล เช่น ผู้รับบริการควรได้รับความรู้ประเภทใด ผู้ปฏิบัติงานควรได้
รับความรู้ประเภทใด และมีระบบการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ฯลฯ
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ร้อยละ
15

องค์ประกอบที่
2

นิยาม

การด�ำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
คุณภาพองค์ความรู้ของหน่วยงาน

ร้อยละ
35

คุณภาพองค์ความรู้ของหน่วยงาน หมายถึง การน�ำความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
มาจัดการในลักษณะใดบ้าง และจัดการได้อย่างมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน โดยอาจ
พิจารณาได้จากเนื้อหาขององค์ความรู้นั้น ๆ ว่าการสรุปเป็นอย่างไร เนื้อหาของ
องค์ความรูน้ นั้ ๆ ครอบคลุมทุกหัวข้อ/ทุกประเด็นของเรือ่ งทีต่ อ้ งการจะน�ำเสนอหรือไม่
เช่น การสรุปรายงานความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ
ข้าราชการในหน่วยงาน ต้องมีการสรุปประโยชน์ของความรู้นั้น ๆ ต่อหน่วยงาน และ
แนวคิดที่จะน�ำความรู้นั้น ๆ มาใช้กับหน่วยงานได้อย่างไรหรือโดยวิธีใด นอกจากนั้น
ยังต้องมีความจ�ำเป็นและเหมาะสมกับผูร้ บั บริการและบุคลากรของหน่วยงานด้วย เช่น
- คุณภาพขององค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
		
ส�ำหรับผูร้ บั บริการของหน่วยงาน เช่น (1) ข้อมูลทัว่ ไปของหน่วยงานนัน้ ๆ
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ที่จะมาขอรับบริการ และ
(3) ผลงานของหน่วยงานที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
		
ส�ำหรับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น (1) คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(2) ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ ๆ ของหน่วยงานที่มีการสรุปแนวทางการด�ำเนินการ
ปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยความส�ำเร็จ/ล้มเหลว ที่ให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และ
น�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานต่อไปได้ (3) บทความ/ประสบการณ์/แนวทางการท�ำงาน
ของผูบ้ ริหารหน่วยงาน ข้าราชการ/ผูป้ ฏิบตั งิ านดีเด่น และหรือข้าราชการ/ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ที่เกษียณอายุราชการของหน่วยงาน (4) รายงานสรุปความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานของข้าราชการในหน่วยงาน ฯลฯ
- คุณภาพขององค์ความรูท้ ฝี่ งั อยูใ่ นคน (Explicit Knowledge) ได้แก่ การจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ หรือถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ มีคุณค่าและเหมาะสมกับ
บุคคล เช่น
		
ส�ำหรับผู้รับบริการของหน่วยงาน เช่น (1) การจัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน (2) การจัดตั้งเครือข่ายต่าง ๆ (3) การอบรม/
สาธิตให้ความรู้ต่าง ๆ ฯลฯ
		
ส�ำหรับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น (1) การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (2) การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหาร หรือผู้ที่จะเกษียณอายุ หรือข้าราชการดีเด่น
(3) การอบรม พัฒนาศึกษาดูงาน (4) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (5) เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (6) การสอนงาน หรือระบบพี่เลี้ยง ฯลฯ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

53

องค์ประกอบที่
3

การด�ำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
ร้อยละ
คุณภาพของการเรียนรูท้ จี่ ะน�ำองค์ความรูจ้ ากการจัดการความรูข้ องหน่วยงาน 50
ไปสู่การปฏิบัติ
นิยาม
บุคลากรของหน่วยงานสามารถน�ำความรูจ้ ากการจัดการความรูข้ องหน่วยงาน
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือสร้าง หรือพัฒนาคุณภาพของระบบงานและ
ระบบบริการต่าง ๆ ได้ เช่น แนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) หรือรูปแบบนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปรับปรุงพัฒนาการท�ำงานของหน่วยงานให้เกิดเป็น
รูปธรรม

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ จะก�ำหนดประเด็นย่อยส�ำหรับการประเมินในแต่ละองค์ประกอบและแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบภายในเดือนมกราคม 2558

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน

1
70

2
75

3
80

4
85

5
90
ขึ้นไป

การดำ�เนินการ :
- หน่วยงานด�ำเนินการตามองค์ประกอบทีก่ ำ� หนด และจัดเก็บเอกสารหลักฐานซึง่ แสดงถึง ผลการด�ำเนินการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้ครบถ้วน เพื่อพร้อมเตรียมรับการติดตามประเมินผล
- หน่วยงานเตรียมการน�ำเสนอผลการด�ำเนินการจัดการความรูข้ องหน่วยงานในรูปแบบของ PowerPoint
ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยส�ำนักงาน ก.ก. จะเชิญหน่วยงานมาน�ำเสนอผลการด�ำเนินการ
จัดการความรู้ในหน่วยงานให้แก่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ� ำปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : ส�ำนักงาน ก.ก.
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ภาพถ่าย วีดีโอ เอกสารองค์ความรู้ฯ ต่าง ๆ เว็บไซต์ เอกสารการน�ำเสนอผลงาน (Power Point) เอกสาร
การสรุปผลการวิเคราะห์นวัตกรรม องค์ความรู้ฯ ฯลฯ
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ประเด็นการประเมิน : ราชการใสสะอาด
ตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน

น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
4

Staff
4

Line & Staff
4

แบ่งการให้ประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.2.1 ร้อยละของความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมชิ อบของบุคลากรในหน่วยงาน หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานทีแ่ สดงความจริงจังต่อการจัดการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเมือ่ เกิดการทุจริตหรือก�ำลังจะเกิดจากการได้รบั ข้อมูลการทุจริตในหน่วยงานอันมีสาเหตุมาจาก
พฤติการณ์อันมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
2

Staff
2

Line & Staff
2

วิธีการคำ�นวณ :
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบที่ด�ำเนินการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
x 100 = ผลของความมีประสิทธิภาพฯ
จำ�นวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทั้งหมดที่หน่วยงานดำ�เนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต ฯ มีประสิทธิภาพ ฯ ได้ร้อยละ

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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หมายเหตุ
1. หน่วยงานที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ 2 คะแนน
2. ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด จะพิจารณาความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานในการจัดการเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริตประพฤติมชิ อบ คือ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียนจนถึงวันทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการสืบสวนหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
3. เรือ่ งร้องเรียนทีน่ �ำมาพิจารณาเป็นเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2558
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
ลดลง หมายถึง จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานในรอบปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ของจ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนฯ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556)
ของหน่วยงานมีจ�ำนวนลดลง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาด�ำเนินการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน
อย่างจริงจังมากขึ้น
หมายเหตุ เรื่องร้องเรียนฯ ตาม 4.2.2 หมายถึงเรื่องร้องเรียนที่ลงชื่อผู้ร้องเรียนชัดเจน สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้
หรือมีการกล่าวหาโดยหน่วยงานของรัฐ กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียนจะไม่น�ำมาพิจารณาใน 4.2.2
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
2

Staff
2

Line & Staff
2

สูตรการค�ำนวณ : ร้อยละของจ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตประพฤติมชิ อบของบุคลากรในหน่วยงาน
ลดลง
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ		 จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตฯ ของหน่วยงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
การทุจริตฯ ของหน่วยงานปี 2558
x 100
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ
ของหน่วยงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
กรณีที่
1. หน่วยงานทีม่ เี รือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตประพฤติมชิ อบ ตามค่าเฉลีย่ จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียน ฯ ทีก่ ำ� หนด
3 ปีย้อนหลัง (สถิติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556) จะต้องด�ำเนินการป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง เพือ่ ให้จำ� นวนเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตประพฤติมชิ อบ ฯ ของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว โดยคิดเป็นร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ ที่ลดลง
ตามสูตรการค�ำนวณข้างต้น
2. กรณีหน่วยงานใดมีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่ากับหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยจ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน ฯ 3 ปีย้อนหลัง แสดงว่าไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ลดลงได้ จะไม่ได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้
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3. กรณีหน่วยงานที่ไม่มีค่าเฉลี่ยจ�ำนวนเรื่องร้องเรียน ฯ 3 ปีย้อนหลัง และไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย จะไม่คิดคะแนนในตัวชี้วัด 4.2.2 (น�้ำหนักคะแนนรวมทุกตัวชี้วัดจะเป็นร้อยละ 98)
4. กรณีหน่วยงานที่ไม่มีค่าเฉลี่ยจ�ำนวนเรื่องร้องเรียน ฯ 3 ปีย้อนหลัง และไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่ต้องด�ำเนินการตัวชี้วัดที่ 4.2.2 (น�้ำหนักคะแนนรวมทุกตัวชี้วัดจะเป็นร้อยละ 98)
		
ตัวอย่างที่ 1 ส�ำนักงานเขต ก มีคา่ เฉลีย่ เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตฯ ย้อนหลัง 3 ปี จ�ำนวน 5 เรือ่ ง
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ จ�ำนวน 4 เรื่อง ดังนั้น
(5 - 4) x 100 = 20
5
แสดงว่าส�ำนักงานเขต ก มีจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในลดลง ร้อยละ 20
		
ตัวอย่างที่ 2 ส�ำนักงานเขต ข ไม่มีค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ ย้อนหลัง 3 ปีแต่ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ จ�ำนวน 4 เรื่อง ดังนั้น ส�ำนักงานเขต ข ไม่สามารถลด
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ ได้
		
ตัวอย่างที่ 3 ส�ำนักงานเขต ค ไม่มีค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ ย้อนหลัง 3 ปีและในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ก็ไม่มเี รือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตฯ ด้วย ดังนัน้ ส�ำนักงานเขต ค จะไม่ถกู วัดในตัวชีว้ ดั
4.2.2 (น�้ำหนักคะแนนรวมทุกตัวชี้วัดจะเป็นร้อยละ 98)
		 4. เมื่อค�ำนวณหาร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงานลดลงได้แล้ว จึงน�ำมาเทียบกับระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของ
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบของ
บุคลากรใน
หน่วยงานลดลง

0
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
สูงกว่าหรือ
เท่ากับ
ค่าเฉลี่ย
ที่ก�ำหนด

1
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 1-20

2
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 21-40

3
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 41-60

4
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 61-80

5
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 81
ขึ้นไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : ส�ำนักงาน ก.ก.
การดำ�เนินการ :
1. ส�ำนักงาน ก.ก. ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตประพฤติมชิ อบของทุกหน่วยงาน
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) อันมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์อันมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด จาก
หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น กองกลาง (ศูนย์รับแจ้งทุกข์) กองการเจ้าหน้าที่และส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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สังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและส�ำนักการศึกษา เป็นต้น
เพือ่ น�ำไปพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินการจัดการ ตรวจสอบ แก้ไขเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของแต่ละหน่วยงาน
2. ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครรายงานผลการด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริตฯ ตามตัวชี้วัด 4.2.1 ตามแบบรายงานที่ก�ำหนดส่งให้สำ� นักงาน ก.ก.
3. ส�ำนักงาน ก.ก. ด�ำเนินการก�ำหนดค่าเฉลี่ยของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของทุกหน่วยงานจากสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ฯ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556)
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด 4.2.2

เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
แบบรายงานข้อมูลและผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส�ำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบข้อมูล
ค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556
หน่วยงาน
1. ส�ำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
2. ส�ำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร
3. ส�ำนักงาน ก.ก.
4. ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4.1 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
		 กรุงเทพมหานคร
4.2 กองงานผู้ตรวจราชการ
4.3 กองกลาง
4.4 กองประชาสัมพันธ์
4.5 กองการเจ้าหน้าที่
4.6 ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
4.7 ส�ำนักงานปกครองและทะเบียน
4.8 ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
4.9 กองการต่างประเทศ

สถิติเรื่อง
สถิติเรื่อง
ร้องเรียน
ร้องเรียน
หน่วยงาน
(ค่าเฉลี่ย)
(ค่าเฉลี่ย)
5. ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
1
1
6. ส�ำนักการคลัง
1
7. ส�ำนักการโยธา
2
8. ส�ำนักการจราจรและขนส่ง
9. ส�ำนักผังเมือง
2
10. ส�ำนักการระบายน�้ำ
11. ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
12. ส�ำนักเทศกิจ
1
13. ส�ำนักพัฒนาสังคม
1
14. ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว
1
15. ส�ำนักการศึกษา
1
16. ส�ำนักการแพทย์
1
17. ส�ำนักอนามัย
18. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
1
19.ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ กรณีหน่วยงานที่ไม่มีค่าเฉลี่ยจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนฯ 3 ปีย้อนหลัง และไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่ต้องด�ำเนินการตัวชี้วัด 4.2.2 (น�้ำหนักคะแนนรวมทุกตัวชี้วัดจะเป็น
ร้อยละ 98)
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ค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556
หน่วยงาน
ส�ำนักงานเขต
1. ส�ำนักงานเขตคลองเตย
2. ส�ำนักงานเขตคลองสาน
3. ส�ำนักงานเขตคลองสามวา
4. ส�ำนักงานเขตคันนายาว
5. ส�ำนักงานเขตจตุจักร
6. ส�ำนักงานเขตจอมทอง
7. ส�ำนักงานเขตดอนเมือง
8. ส�ำนักงานเขตดินแดง
9. ส�ำนักงานเขตดุสิต
10. ส�ำนักงานเขตตลิ่งชัน
11. ส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา
12. ส�ำนักงานเขตทุ่งครุ
13. ส�ำนักงานเขตธนบุรี
14. ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย
15. ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่
16. ส�ำนักงานเขตบางกะปิ
17. ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน
18. ส�ำนักงานเขตบางเขน
19. ส�ำนักงานเขตบางคอแหลม
20. ส�ำนักงานเขตบางแค
21. ส�ำนักงานเขตบางซื่อ
22. ส�ำนักงานเขตบางนา
23. ส�ำนักงานเขตบางบอน
24. ส�ำนักงานเขตบางพลัด
25. ส�ำนักงานเขตบางรัก

สถิติเรื่อง
ร้องเรียน
(ค่าเฉลี่ย)
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2

หน่วยงาน

สถิติเรื่อง
ร้องเรียน
(ค่าเฉลี่ย)

ส�ำนักงานเขต
26. ส�ำนักงานเขตบึงกุ่ม
27. ส�ำนักงานเขตปทุมวัน
28. ส�ำนักงานเขตประเวศ
29. ส�ำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
30. ส�ำนักงานเขตพญาไท
31. ส�ำนักงานเขตพระโขนง
32. ส�ำนักงานเขตพระนคร
33. ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
34. ส�ำนักงานเขตมีนบุรี
35. ส�ำนักงานเขตยานนาวา
36. ส�ำนักงานเขตราชเทวี
37. ส�ำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
38. ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง
39. ส�ำนักงานเขตลาดพร้าว
40. ส�ำนักงานเขตวังทองหลาง
41. ส�ำนักงานเขตวัฒนา
42. ส�ำนักงานเขตสวนหลวง
43. ส�ำนักงานเขตสะพานสูง
44. ส�ำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
45. ส�ำนักงานเขตสาทร
46. ส�ำนักงานเขตสายไหม
47. ส�ำนักงานเขตหนองแขม
48. ส�ำนักงานเขตหนองจอก
49. ส�ำนักงานเขตหลักสี่
50. ส�ำนักงานเขตห้วยขวาง

1
2
2
3
3
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
-

หมายเหตุ กรณีหน่วยงานที่ไม่มีค่าเฉลี่ยจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนฯ 3 ปีย้อนหลัง และไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่ต้องด�ำเนินการตัวชี้วัด 4.2.2 (น�้ำหนักคะแนนรวมทุกตัวชี้วัดจะเป็น
ร้อยละ 98)
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของ
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบของ
บุคลากรใน
หน่วยงานลดลง

0
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
สูงกว่าหรือ
เท่ากับ
ค่าเฉลี่ย
ที่ก�ำหนด

1
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 1-20

2
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 21-40

3
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 41-60

4
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 61-80

5
จ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยที่
ก�ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 81
ขึ้นไป

7-1=85.71
6-0=100

7-0=100

ตารางการหาค่าคะแนนในขั้นที่ 1
7-6=14.29
6-5=16.67
5-4=20.00
4-3=25.00
3-2=33.30
2-1=50.00
1-0=100

7-5=28.57
6-4=33.33
5-3=40.00
4-2=50.00
3-1=66.67
2-0=100

7-4=42.86
6-3=50.00
5-2=60.00
4-1=75.00
3-0=100

7-3=57.14
6-2=66.67
5-1=80.00
4-0=100

7-2=71.43
6-1=83.33
5-0=100

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ไม่มีคะแนน
ตัวอย่าง หน่วยงาน ก. มีค่าเฉลี่ย 2 เรื่อง โดยในปี 2558 มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง
การค�ำนวณคะแนนตามสูตร 2 - 1 x 100 = ร้อยละ 50 จะอยู่ในช่วงคะแนน 3-4
2
ช่วงห่าง 41-61 = 20 ดังนั้น ค่าคะแนน 4-3 = 1
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน

ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กรุงเทพมหานคร

ก-2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ค�ำรับรองระหว่าง
……………………………………………. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และ
……………………………………………. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้รับค�ำรับรอง
ผู้ท�ำค�ำรับรอง

๒. ค�ำรับรองนี้เป็นค�ำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส�ำหรับระยะเวลา  ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. รายละเอียดของค�ำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค� ำ รั บ รอง ตามที่ ป รากฏอยู ่ ใ นเอกสารประกอบท้ า ยค� ำ รั บ รองนี้
โดยปลัดกรุงเทพมหานครจะด�ำเนินการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส�ำนักทุกส�ำนัก ส�ำนักงานเขตทุกส�ำนักงานเขต และ
ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และนโยบาย
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
๔. ข้าพเจ้า  ......................................................... ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ท�ำความเข้าใจค�ำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว
ขอให้ค�ำรับรองกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า  จะควบคุมดูแลราชการประจ�ำ ก�ำกับ เร่งรัด ติดตามผล
การปฏิบตั ริ าชการหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของกรุงเทพมหานคร
และของแต่ละหน่วยงาน และจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค�ำรับรองไว้
๕. ข้าพเจ้า ......................................................... ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ได้พจิ ารณาและเห็นชอบแผนปฏิบตั ิ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง ตามที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายค�ำรับรองฯ นี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ......................................... ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามค�ำรับรองที่จัดท�ำขึ้นนี้
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก-3

๖. ผู้รับค�ำรับรองและผู้ท�ำค�ำรับรองได้เข้าใจค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นส�ำคัญ
……………………………………………..
(.................................................)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ ………………………….

………………………………………………
(.................................................)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ …………………………….

ก-4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ ๑

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก-5

เอกสารประกอบ ๒
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ส�ำนัก ส�ำนักงาน และส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)
น�้ำหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
มิติ
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ประเภทหน่วยงาน*
Line Staff Line & Staff 1
2
3
4
5
มิติที่ 1 ด้าน
ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 45
45
45
20 40 60 80 100
ประสิทธิผลตาม ประจ�ำปีของหน่วยงาน
พันธกิจ
มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ)
45
45
45
14
14
มิติที่ 2 ด้าน
2.1 ร้อยละของความส�ำเร็จในการใช้จา่ ย ร้อยละ 14
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ
(7)
1.4 2.8 4.2 5.6 7
(7)
(7)
ของการปฏิบัติ
2.1.1 ร้อยละของความส�ำเร็จของ
ราชการ
การก่อหนี้ผูกพัน
1.4 2.8 4.2 5.6 7
(7)
(7)
(7)
2.1.2 ร้อยละของความส�ำเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม
60 70 80 90 100
4
4
4
2.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่ม
ร้อยละ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ
Lean
4
4
4
2.3 คะแนนของความส�ำเร็จในการจัดท�ำ คะแนน
งบการเงิน
4
5
3
2
1
(2)
(2)
(2)
2.3.1 คะแนนของความส�ำเร็จของ
การจัดท�ำงบการเงินทันเวลา
และถูกต้อง
4
5
3
2
1
(2)
(2)
(2)
2.3.2 คะแนนของความส�ำเร็จของ
การจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจ�ำปี 2557
ทันเวลาและถูกต้อง
≤80 81 86 91 ≥96
4
4
4
2.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบ ระดับ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ)
26
26
26
≤4 4.25 4.5 4.75 5
5
5
6
มิติที่ 3 ด้าน
3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่อง
ระดับ
คุณภาพ
ร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
60 70 80 90 10
5
5
5
ร้อยละ
การปฏิบัติ
3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนิน
ราชการ
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
5
4
3
2
1
5
4
5
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ
3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ)

ระดับ

4

4

4

20

18

19

<60
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60

70

80

≥90

น�้ำหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
มิติ
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ประเภทหน่วยงาน*
Line Staff Line & Staff 1
2
3
4
5
70 75 80 85 ≥90
6
7
มิติที่ 4 ด้านการ 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ ร้อยละ
5
พัฒนาองค์การ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน
4
4
4
4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการแก้ไขเรื่อง ร้อยละ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
60 70 80 90 100
(2)
(2)
(2)
4.2.1 ร้อยละของความมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
หรือแก้ไขเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน
≤20 40 60 80 ≥81
(2)
(2)
(2)
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงานลดลง
มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ)
9
11
10
รวมทั้งหมด
100 100
100
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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ส�ำนักงานเขต)
มิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ
หน่วยงาน
มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ)
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ 2.1 ร้อยละของความส�ำเร็จในการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของการปฏิบัติราชการ
2.1.1 ร้อยละของความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
2.1.2 ร้อยละของความส�ำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม
2.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานด้วยระบบ Lean
2.3 คะแนนความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
2.3.1 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำ
งบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
2.3.2 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำ
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปี 2557
ทันเวลาและถูกต้อง
2.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ)
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพ
3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
การปฏิบัติราชการ
จากประชาชน/ผู้รับบริการ
3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการ
ที่ดีที่สุด (Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการของส�ำนักงานเขต
มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ)
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการน�ำองค์ความรู้ที่มีอยู่
องค์การ
ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ
4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.2.1 ร้อยละของความมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงานลดลง
มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ)
รวมทั้งหมด

หน่วยวัด

น�ำ้ หนัก
(ร้อยละ)

ร้อยละ

45

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
20 40 60 80 100

ร้อยละ

45
14
(7)
(7)

1.4
1.4

2.8
2.8

4.2
4.2

5.6
5.6

7
7

ร้อยละ

4

60

70

80

90

100

คะแนน

4
(2)

1

2

3

4

5

(2)

1

2

3

4

5

ระดับ

4

≤80

81

86

91

≥96

ระดับ

26
6

≤4 4.25 4.5 4.75

ร้อยละ

5

60

70

80

90

100

ระดับ
ระดับ

5
4

1
<60

2
60

3
70

4
80

5
≥90

ร้อยละ

71

76

81

86

≥91

ร้อยละ

3
23
2

70

75

80

85

≥90

ร้อยละ

4
(2)

60

70

80

90

100

(2)

≤20

40

60

80

≥81

6
100
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5

ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)…………

กรุงเทพมหานคร
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ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร) ....................................................
กรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ค�ำรับรองระหว่าง
……………………….. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้รับค�ำรับรอง

และ
……………………….. รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ผู้ท�ำค�ำรับรอง
ที่ได้รับมอบหมาย
……………………….. หัวหน้าหน่วยงาน / หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ท�ำค�ำรับรอง

๒. ค�ำรับรองนี้เป็นค�ำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส�ำหรับระยะเวลา  ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. รายละเอียดของค�ำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ
ในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)............................................และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค�ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น�้ำหนัก เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
๔. ข้าพเจ้า (หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร).........................................
................................................... (ต�ำแหน่ง) ......................................................................... ได้ท�ำความเข้าใจ
ค�ำรับรองตาม ข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค�ำรับรองปลัดกรุงเทพมหานคร ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค�ำรับรองไว้
๕. ข้าพเจ้า  ............................................................................. รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานครให้กำ� กับดูแล (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)
..........................................................................................................ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)...............................
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น�้ำหนัก
ก-10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำ� แนะน�ำ ก�ำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบตั ริ าชการ
ของ (หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร) ....................................
(ต�ำแหน่ง) ...................................................................... ให้เป็นไปตามค�ำรับรองที่จัดท�ำขึ้นนี้
๖. ข้าพเจ้า ................................................................ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาและเห็นชอบตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)…………………..……………….
............................................................. เกณฑ์การประเมินผลตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายค�ำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ.......................................................... รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่
ได้รับมอบหมายให้ก�ำกับดูแล (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร) .............................
............................................ และ (หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)
............................................................................................ (ต�ำแหน่ง) ให้เป็นไปตามค�ำรับรองที่จัดท�ำขึ้นนี้
๗. ผู้รับค�ำรับรองและผู้ท�ำค�ำรับรองได้เข้าใจค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นส�ำคัญ
                         
……………………………………………
(...............................................)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
         

วันที่ ………………………….

……………………………………………
(                               )
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
หัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ …………………………….
……………………………..……………
(                               )
หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ ………………………….

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก-11

เอกสารประกอบ ๑

แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ของ … (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)..................................
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เอกสารประกอบ ๒
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ส�ำนัก ส�ำนักงาน และส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)
น�้ำหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
มิติ
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ประเภทหน่วยงาน*
Line Staff Line & Staff 1
2
3
4
5
มิติที่ 1 ด้าน
ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 45
45
45
20 40 60 80 100
ประสิทธิผลตาม ประจ�ำปีของหน่วยงาน
พันธกิจ
มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ)
45
45
45
14
14
มิติที่ 2 ด้าน
2.1 ร้อยละของความส�ำเร็จในการใช้จา่ ย ร้อยละ 14
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ
(7)
1.4 2.8 4.2 5.6 7
(7)
(7)
ของการปฏิบัติ
2.1.1 ร้อยละของความส�ำเร็จของ
ราชการ
การก่อหนี้ผูกพัน
1.4 2.8 4.2 5.6 7
(7)
(7)
(7)
2.1.2 ร้อยละของความส�ำเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม
60 70 80 90 100
4
4
4
2.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่ม
ร้อยละ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ
Lean
4
4
4
2.3 คะแนนของความส�ำเร็จในการจัดท�ำ คะแนน
งบการเงิน
4
5
3
2
1
(2)
(2)
(2)
2.3.1 คะแนนของความส�ำเร็จของ
การจัดท�ำงบการเงินทันเวลา
และถูกต้อง
4
5
3
2
1
(2)
(2)
(2)
2.3.2 คะแนนของความส�ำเร็จของ
การจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจ�ำปี 2557
ทันเวลาและถูกต้อง
≤80 81 86 91 ≥96
4
4
4
2.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบ ระดับ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ)
26
26
26
มิติที่ 3 ด้าน
3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่อง
ระดับ
6
5
5
≤4 4.25 4.5 4.75 5
คุณภาพ
ร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
ร้อยละ
5
5
5
60 70 80 90 100
การปฏิบัติ
3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนิน
ราชการ
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
5
4
5
1
2
3
4
5
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ
3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ ระดับ
4
4
4
<60 60 70 80 ≥90
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ)
20
18
19
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น�้ำหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
มิติ
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ประเภทหน่วยงาน*
Line Staff Line & Staff 1
2
3
4
5
70 75 80 85 ≥90
6
7
มิติที่ 4 ด้านการ 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ ร้อยละ
5
พัฒนาองค์การ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน
4
4
4
4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการแก้ไขเรื่อง ร้อยละ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
60 70 80 90 100
(2)
(2)
(2)
4.2.1 ร้อยละของความมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
หรือแก้ไขเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน
≤20 40 60 80 ≥81
(2)
(2)
(2)
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงานลดลง
มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ)
9
11
10
รวมทั้งหมด
100 100
100
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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ส�ำนักงานเขต)
มิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ
หน่วยงาน
มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ)
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ 2.1 ร้อยละของความส�ำเร็จในการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของการปฏิบัติราชการ
2.1.1 ร้อยละของความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
2.1.2 ร้อยละของความส�ำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม
2.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานด้วยระบบ Lean
2.3 คะแนนของความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
2.3.1 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำ
งบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
2.3.2 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำ
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปี 2557
ทันเวลาและถูกต้อง
2.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ)
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพ
3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
การปฏิบัติราชการ
จากประชาชน/ผู้รับบริการ
3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการ
ที่ดีที่สุด (Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการของส�ำนักงานเขต
มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ)
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการน�ำองค์ความรู้ที่มีอยู่
องค์การ
ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ
4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.2.1 ร้อยละของความมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงานลดลง
มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ)
รวมทั้งหมด

หน่วยวัด

น�ำ้ หนัก
(ร้อยละ)

ร้อยละ

45

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
20 40 60 80 100

ร้อยละ

45
14
(7)
(7)

1.4
1.4

2.8
2.8

4.2
4.2

5.6
5.6

7
7

ร้อยละ

4

60

70

80

90

100

คะแนน

4
(2)

1

2

3

4

5

(2)

1

2

3

4

5

ระดับ

4

≤80

81

86

91

≥96

ระดับ

26
6

≤4 4.25 4.5 4.75

ร้อยละ

5

60

70

80

90

100

ระดับ
ระดับ

5
4

1
<60

2
60

3
70

4
80

5
≥90

ร้อยละ

71

76

81

86

≥91

ร้อยละ

3
23
2

70

75

80

85

90

ร้อยละ

4
(2)

60

70

80

90

100

(2)

≤20

40

60

80

≥81

5

6
100
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
ประเภทหน่วยงาน : Line
Staff
Line & Staff
มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน 20
40
60
80

5
100

ผลการด�ำเนินงาน : ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 30) และส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 30) (หน่วยงานบันทึก)
องค์ประกอบ
ร้อยละ
ผลงาน
รายละเอียดผลการด�ำเนินการ
1. การวางแผน
14
(14 องค์ประกอบย่อย)
2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
8
(3 องค์ประกอบย่อย)
3. การติดตามและประเมินผล
8
(2 องค์ประกอบย่อย)
ผลการประเมิน : (ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก)
องค์ประกอบที่
1. การวางแผน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

2. การแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติ

3. การติดตามและ
ประเมินผล

1.1

1.2

1.3

1.4

1

1

1

1

2.1
ร้อยละ 2

3.1
ร้อยละ 4

14 องค์ประกอบย่อย (ร้อยละ 14)
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14
คะแนน
ร้อยละ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 องค์ประกอบย่อย (ร้อยละ 8)
2.2
ร้อยละ 4
2 องค์ประกอบย่อย (ร้อยละ 8)

2.3
ร้อยละ 2

3.2
ร้อยละ 4

คะแนนรวม

ข-2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :
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(1)
ล�ำดับที่

งานประจ�ำ

(1)
ล�ำดับที่

งานเชิงยุทธศาสตร์

(2)
ตัวชี้วัด

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
ระดับความส�ำเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

(3)
ระดับความส�ำเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

(3)
เป้าหมาย

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการด�ำเนินงาน

(4)
ผลการด�ำเนินงาน

(5)
ร้อยละความส�ำเร็จ
(5)
x 100
(4)

(5)
ร้อยละความส�ำเร็จ
(5)
x 100
(4)

สรุปผลการด�ำเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 70)

คะแนน
(-ผลผลิต ร้อยละ 2)
(-ผลผลิต ร้อยละ 3)

คะแนน
(ร้อยละ 3)
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ระดับความส�ำเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
เป้าหมาย

ผลส�ำเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน

ค�ำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด�ำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

หลักฐานอ้างอิง
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา อุปสรรค
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส�ำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละของความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1.4 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลส�ำเร็จของการประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันที่ได้

1
1.4

2
2.8

3
4.2

4
5.6

5
7

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.1.1

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส�ำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละของความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1.4 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลส�ำเร็จของการประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันที่ได้

1
1.4

2
2.8

3
4.2

4
5.6

5
7

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.1.2

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข-7

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วยระบบ Lean
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความส�ำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานด้วยระบบ Lean

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.2

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

ข-8 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 คะแนนของความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
2.3.1 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดท�ำงบการเงินที่ทำ� ได้จริง
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3.1

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข-9

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 คะแนนของความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
2.3.2 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจ�ำปี 2557 ทันเวลาและถูกต้อง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ท�ำได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3.2

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

ข-10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลคะแนนรวมจาก 7 ขั้นตอน

1
≤80

2
81

3
86

4
91

5
≥96

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.4

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข-11

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ

1
≤4

2
4.25

3
4.50

4
4.75

5
5

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.1

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

ข-12 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ (Best Service)
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลคะแนนการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
(ร้อยละ)

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.2

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข-13

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับความพึงพอใจ

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.3

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

ข-14 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลรวมคะแนนความส�ำเร็จของการพัฒนาฯ

1
<60

2
60

3
70

4
80

5
≥90

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.4

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข-15

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการของส�ำนักงานเขต
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของคุณภาพการบริการของส�ำนักงานเขต

1
71

2
76

3
81

4
86

5
≥91

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.5

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

ข-16 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการน�ำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความส�ำเร็จของการน�ำองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ

1
70

2
75

3
80

4
85

5
≥90

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.1

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข-17

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
4.2.1 ร้อยละของความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ฯ
มีประสิทธิภาพ ฯ ได้ร้อยละ

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.1

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในหน่วยงานลดลง
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงานลดลง

1
≤20

2
40

3
60

4
80

5
≥81

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.2

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข-19

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส�ำนักงาน ก.ก.
		
กองระบบงาน โทร. 0 2226 3727 หรือโทร. 1457 – 1460
		
กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม โทร. 0 2224 2963 หรือโทร. 1180
●

ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
		
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ โทร. 0 2225 7947 หรือโทร. 1512 หรือโทร. 1544
●

ส�ำนักการคลัง
		
กองบัญชี โทร. 0 2224 3009 หรือโทร. 1657
●

ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
		
กองวิชาการและแผนงาน โทร. 0 2225 0479 หรือโทร. 1705
●

●

ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 3061 หรือโทร. 1372

●

กองงานผู้ตรวจราชการ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 2939 หรือโทร. 1257

●

กองกลาง ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2621 1085 หรือโทร. 1400 หรือโทร. 1555
*******************************

ข-20 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0-2215-3612, 0-2218-3563, 0-2218-3557
นางศรินทิพย์ นิมิตรมงคล ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 2556
http://www.cuprint.chula.ac.th

