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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ท�ำการแทน ก.ก. ในการบริหาร
ผลงานระดับหน่วยงาน ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
และได้น�ำหลักเกณฑ์ฯ เสนอ ก.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งมีสาระ
ส�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. 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
9 ตัวชี้วัดหลัก เป็นตัวชี้วัดส�ำหรับประเมินส�ำนัก ส�ำนักงาน ส�ำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดส�ำนัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงในรายละเอียดของการประเมินในแต่ละตัวชีว้ ดั ให้มคี วามเหมาะสม
และสามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้
2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
		 (1) ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปรับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 – 2575 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 พ.ศ. 2556 – 2560 และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการจัดท�ำค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการระดับกรุงเทพมหานครประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
		 (2) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามกรอบที่ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลก�ำหนด
เพือ่ ประกอบการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการระดับหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
		 (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
ก

		 (4) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครด�ำเนินการตามค�ำรับรองฯ ที่ได้จัด
ท�ำไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
		 (5) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองของหน่วยงาน
		 (6) คณะท�ำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้ตรวจราชการ เป็นรองประธาน รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักและผู้อ�ำนวยการกอง
ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล ที่ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผลมอบหมายเป็ น
รองประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินตัวชี้วัด 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ส�ำนักการคลัง ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงาน ก.ก. ส�ำนักงานตรวจสอบภายในและ
กองกลาง ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ เข้าตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
			 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
		 (7) หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละ
หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ และส่งผลการประเมินให้สำ� นักงาน ก.ก. เพือ่ ให้สำ� นักงาน ก.ก. ประมวลผลน�ำเสนอคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ก. วิสามัญเกีย่ วกับการสรรหา
พัฒนาบุคลากร และการประเมิน
		 (8) อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
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
2. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ศึกษารายละเอียดการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เงื่อนไขของตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดท�ำค�ำรับรองระดับหน่วยงาน
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3. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ชี้แจงท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน เกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 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. ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เพื่อรวบรวมน�ำเสนอ
รองปลัดกรุงเทพมหานครที่ก�ำกับดูแลในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจลงนามก่อนน�ำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม
ค�ำรับรองฯ ตามล�ำดับ
5. ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ จัดท�ำรายละเอียดตัวชี้วัดที่ก�ำหนดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม (หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดจะประสานแจ้งให้ทราบต่อไป)
6. ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามค�ำรับรองฯ ระดับกรุงเทพมหานครและ
ระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามค�ำรับรองฯ


การจัดท�ำรายงาน

1. หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด
ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานและส่วนราชการฯ จัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองฯ ตามแบบรายงานส่งให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ที่ก� ำหนด และน�ำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญ
เกีย่ วกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณาผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และน�ำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ก.ก. ทราบตามล�ำดับ


การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองฯ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร อาจมอบหมาย
ให้คณะท�ำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองฯ ณ หน่วยงานผู้รับการประเมิน ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้
ให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละ
ตัวชี้วัด พร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

ค

การค�ำนวณผลการประเมิน
การค�ำนวณผลคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค�ำนวณผลการประเมินเป็น “ระดับคะแนน 1 – 5” โดยมีรายละเอียดดังนี้
n น�้ำหนักคะแนน น�้ำหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดในทุกมิติมีค่ารวมกัน เท่ากับ “ร้อยละ 100”
n การก�ำหนดคะแนนในแต่ละตัวชีว
้ ดั หน่วยการวัดในแต่ละตัวชีว้ ดั จะมีความแตกต่างกัน เช่น “ร้อยละ…”
		 “คะแนน...” หรือ “ระดับ...” เป็นต้น แต่เมื่อมีผลการวัดตามหน่วยวัดนั้น ๆ แล้ว จะต้องน�ำผลการวัด
		 ที่ได้นั้นมาแปลงเป็นระดับคะแนน 1- 5 และก�ำหนดให้ผลคะแนนมี ทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง
ตัวอย่างเช่น
ตัวชี้วัดที่ 3.2
หน่วยวัด
เกณฑ์ในการให้คะแนน
		
		
		

ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ร้อยละ
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-10 คะแนน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนการด�ำเนินโครงการ
60 70 80
90 100
ให้บริการที่ดีที่สุด (ร้อยละ)

ผลการด�ำเนินการ
หน่วยงาน ก. สามารถด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ได้ร้อยละ 88.674
วิธีการคิดผลการ
หน่วยงานมีผลการด�ำเนินการร้อยละ 88.674 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
ด�ำเนินการให้เป็น
จะพบว่า ร้อยละ 88.674 จะอยู่ในช่วงของระดับคะแนน 3 แต่ไม่เกิน 4 โดย
คะแนน
มีวิธีคำ� นวณคะแนน ดังนี้
		
1. หาผลต่างของช่วงร้อยละ ผลการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
			 ที่ผลการด�ำเนินการนั้นเกิดขึ้น ซึ่งในตัวอย่างผลการด�ำเนินการ
			 ร้อยละ 88.674 จะอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 80 และร้อยละ 90 ดังนั้น
			 ผลต่าง เท่ากับ (90 – 80) = 10
		
2. หาผลต่างของระดับคะแนน ผลการด�ำเนินการร้อยละ 88.674 เมื่อ
			 ดูเกณฑ์การให้คะแนนจะพบว่า อยู่ในช่วงของระดับคะแนน 3 แต่ไม่เกิน
			 4 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ (4 - 3) = 1
		
3. หาผลต่างของผลการด�ำเนินการ กับร้อยละความส�ำเร็จฯ ที่ตั้งไว้ใน
			 ระดับคะแนนน้อยกว่า (ในที่นี้ คือ ระดับ 3) ผลการด�ำเนินการ 88.674
			 ผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับ 3 คือ 80 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ
			 (88.674 – 80) = 8.674
		
4. การหาเศษของคะแนน ให้นำ� ผลต่างของผลการด�ำเนินการ คูณกับ
			 ผลต่างของระดับคะแนน หารด้วยผลต่างของช่วงร้อยละการด�ำเนิน
			 โครงการฯ เท่ากับ (8.674 x 1) ÷ 10 = 0.867
		
5. สรุปคะแนน ดังนั้น คะแนนของตัวชี้วัดนี้ มาจากการน�ำระดับคะแนน
			 ที่ผลการด�ำเนินตกอยู่ในช่วงนั้น ๆ มาบวกกับ เศษของคะแนน ดังนั้น
			 ตัวชี้วัดนี้มีคะแนน เท่ากับ 3 + 0.867 = 3.867
ง

n

การสรุปผลคะแนนการประเมินของแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอน ดังนี้

		 1. หน่ ว ยงานได้ รั บ การประเมิ น ในทุ ก ตั ว ชี้ วั ด จากหน่ ว ยงานผู ้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด แล้ ว หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจะส่งคะแนนผลการประเมินตามหน่วยวัดของแต่ละตัวชี้วัด (คะแนนดิบ) ที่รับผิดชอบให้
ส�ำนักงาน ก.ก. เช่น ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รับผิดชอบตัวชีว้ ดั “ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�ำปีของหน่วยงาน” 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�ำ้ หนักคะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ x ค่าคะแนนที่ได้
			 น�ำ้ หนักคะแนนรวมทุกตัวชี้วัด
ตัวอย่างเช่น
ชื่อตัวชี้วัด
3.4 ระดับความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมในที่ทำ� งาน

หน่วยวัด
คะแนน

น�ำ้ หนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�ำเนินการ
ประเภทหน่วยงาน
1
2
3
4
5
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ด�ำเนินการ
ที่ได้ ถ่วงน�้ำหนัก
Line Staff Line &
Staff
4
4
4
<80 80 85 90 ≥95
87
3.400
0.136

โดยที่ น�้ำหนัก คือ ร้อยละ 4 น�้ำหนักรวมทุกตัวชี้วัด คือ 100 และค่าคะแนนที่ได้ คือ 3.400
4
		
ดั
ง
นั
น
้
ค่
า
คะแนนถ่
ว
งน�
ำ
้
หนั
ก
=
x 3.400 = 0.136
		
100
3. ซึง่ หากสรุปคะแนนภาพรวมครบทุกตัวชีว้ ดั ก็จะต้องมีระดับคะแนนอยูร่ ะหว่าง 1 – 5 โดยความหมาย
ของระดับคะแนนการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้
ผลการประเมิน
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างดี
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้
ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างพอใช้
ผลการประเมินอยู่ในระดับสมควรปรับปรุง
ผลการประเมินอยู่ในระดับต�่ำมากต้องปรับปรุง
จ

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

n

ตัวอย่างการค�ำนวณคะแนนผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด

ตัวอย่าง ส�ำนักงานเขต ฐ. เป็นหน่วยงานหลัก (Line) ได้รับการประเมินจ�ำนวน 9 ตัวชี้วัดหลัก ผลคะแนน
		 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส�ำนักงานเขต ฐ. ปรากฏดังนี้
สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส�ำนักงานเขต ฐ.
						
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�ำเนินการ
มิติ
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วย น�้ำหนัก 1
2
3
4
5 ผลการ ค่าคะแนน คะแนน หมายเหตุ
			
วัด (ร้อยละ)						 ด�ำเนินการ ที่ได้
ถ่วง
													
น�ำ้ หนัก
มิติที่ 1
ร้อยละความส�ำเร็จ
ร้อยละ
45
20 40 60 80 100 97.466 4.873 2.193
ประสิทธิผล
ของแผนปฏิบัติ
ตามพันธกิจ
ราชการประจ�ำปี
		
ของหน่วยงาน
มิติที่ 2
2.1 ร้อยละ
ร้อยละ
14
ประสิทธิภาพ ความส�ำเร็จในการใช้
ของการปฏิบัติ จ่ายงบประมาณ
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------- ---ราชการ
2.1.1 ร้อยละ		
(5)
1
2
3
4
5
4.085 4.085 0.204
		
ความส�ำเร็จของการ
		
ก่อหนี้ผูกพัน			
---------------------------------------------- ----------------------------- ---		
2.1.2 ร้อยละความ		
(7)
1.4 2.8 4.2 5.6 7
6.875 4.911 0.344
		
ส�ำเร็จของการเบิกจ่าย
		
งบประมาณในภาพรวม		
---------------------------------------------- ----------------------------- ---		
2.1.3 ร้อยละของเงิน		
(2)
0.4 0.8 1.2 1.6 2
1.755 4.388 0.088
		
กันไว้เหลื่อมปี			
		
2.2 คะแนนความ
คะแนน
5
		
ส�ำเร็จในการจัดท�ำ
		
งบการเงิน										
-------------------------------------------------------------------------- ---		
2.2.1 คะแนนความ 		
(2.5)
1
2
3
4
5
5
5.000 0.125
		
ส�ำเร็จของการจัด
		
ท�ำงบการเงินทันเวลา
		
และถูกต้อง 			
-------------------------------------------------------------------------- ---		
2.2.2 คะแนนความ		
(2.5)
1
2
3
4
5
5
5.000 0.125
		
ส�ำเร็จของการ
		
จัดท�ำรายงานบัญชี
		
มูลค่าทรัพย์สิน
		
ประจ�ำปี 2558 ทันเวลา
		
และถูกต้อง 			
		
2.3 ระดับความส�ำเร็จ ระดับ
5
≤88 91 94 97 100
98
4.333 0.217
		
ของการจัดท�ำระบบ
		
การบริหารความเสี่ยง
		
และการควบคุมภายใน		

ฉ

						
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�ำเนินการ
มิติ
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วย น�้ำหนัก 1
2
3
4
5 ผลการ ค่าคะแนน คะแนน หมายเหตุ
			
วัด (ร้อยละ)						 ด�ำเนินการ ที่ได้
ถ่วง
													
น�ำ้ หนัก
มิติที่ 3 คุณภาพ 3.1 ระดับความส�ำเร็จ ระดับ
8
≥7 7.25 7.5 7.75 8
7.800 4.200 0.336
การปฏิบัติ		 ในการแก้ไขเรื่องร้อง
ราชการ			 เรียนจากประชาชน/
					 ผู้รับบริการ
					 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จ ร้อยละ
7
60 70 80 90 100 99.021 4.902 0.343
					 ของการด�ำเนินโครงการ
					 ให้บริการที่ดีที่สุด
					 (Best Service)
					 3.3 ระดับความพึงพอใจ ระดับ
6
1
2
3
4
5
3.887 3.887 0.233
					 ของผู้รับบริการ		
					 3.4 ระดับความส�ำเร็จ ระดับ
5
≤80 80 85 90 ≥95
92
4.400 0.220
					 ของการด�ำเนินการ
					 พัฒนาสภาพแวดล้อม
					 ในการท�ำงาน
		มิติที่ 4 การ		 ร้อยละของผลการ
ร้อยละ
5
76 81 86 91 >95 95.411 5.000 0.250
พัฒนาองค์การ ปฏิบัติงานตามแผน
					 ปฏิบัติการสร้าง
					 ราชการใสสะอาดของ
					 กรุงเทพมหานคร
					
รวม		
100								
4.678

สรุป ส�ำนักงานเขต ฐ. มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนน เท่ากับ 4.678

ช

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส�ำหรับส�ำนัก ส�ำนักงาน ส�ำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
		
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

น�ำ้ หนัก (ร้อยละ)
หน่วยงาน
ประเภทหน่วยงาน*
ที่รับผิดชอบ
Line Staff Line & Staff
45
45
45
สยป.

มิติที่ 1 ด้าน ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ
ประสิทธิผล หน่วยงาน
ตามพันธกิจ 		
มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ)
45
45
45
มิติที่ 2 ด้าน 2.1 ร้อยละความส�ำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
14
14
14
ประสิทธิภาพ 		 2.1.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
(5)
(5)
(5)
ของการ				 2.1.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่าย
(7)
(7)
(7)
ปฏิบัต					
ิ
งบประมาณในภาพรวม
ราชการ				 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี
(2)
(2)
(2)
				 2.2 คะแนนของความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
5
5
5
				 2.2.1 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำงบ
(2.5) (2.5)
(2.5)
			
การเงินทันเวลาและถูกต้อง 		
				 2.2.2 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำ
(2.5) (2.5)
(2.5)
					
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปี
					
2558 ทันเวลาและถูกต้อง 		
				 2.3 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบ
5
5
5
				 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
						
มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ)
24
24
24
มิติที่ 3 ด้าน 3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่อง
8
8
8
คุณภาพ				 ร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ				
การปฏิบัต		
ิ
3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ
7
7
7
ราชการ 			 ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)		
				 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6
6
6
											
											
											
				 3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ
5
5
5
				 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน				
											
						
มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ)
26
26
26

สงม.

สนค.

สตน.

กองกลาง 		
สนป.
สกก.
คณะ
ผู้ตรวจ
ราชการฯ
และ กงต.
คณะ
ผู้ตรวจ
ราชการฯ

ซ

			
มิติ
ชื่อตัวชี้วัด
มิติที่ 4 ด้าน ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้าง
การพัฒนา		 ราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
องค์การ 				
มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ)
						
รวมทั้งหมด

น�ำ้ หนัก (ร้อยละ)
หน่วยงาน
ประเภทหน่วยงาน*
ที่รับผิดชอบ
Line Staff Line & Staff
5
5
5
สกก.
5
100

5
100

5
100

* ประเภทหน่วยงาน ประกอบด้วย
- หน่วยงานหลัก (Line) หมายถึง หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่บริการประชาชนโดยตรง
		 - หน่วยงานสนับสนุน (Staff) หมายถึง หน่วยงานทีช่ ว่ ยให้หน่วยงานหลักปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้ ไม่มี
			 หน้าทีบ่ ริการประชาชนโดยตรง
		 - หน่วยงานที่ปฏิบัติงานผสมผสานทั้ง 2 ลักษณะ (Line & Staff) หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่
			 บริการประชาชน และเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

ฌ

รายชื่อหน่วยงานจ�ำแนกตามประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานหลัก (Line)
หน่วยงานสนับสนุน (Staff)
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานผสมผสาน
			
ทั้ง 2 ลักษณะ (Line & Staff)
1. ส�ำนักการแพทย์
1. กองกลาง
1. สถาบันพัฒนาข้าราชการ
2. ส�ำนักป้องกันและ
2. กองการเจ้าหน้าที่		 กรุงเทพมหานคร
		 บรรเทาสาธารณภัย
3. ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
2. ส�ำนักงานปกครองและ
3. ส�ำนักงานเขต 50 เขต 4. ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน		 ทะเบียน
			
5. กองงานผู้ตรวจราชการ
3. กองประชาสัมพันธ์
			
6. กองการต่างประเทศ
4. ส�ำนักการคลัง
			
7. ส�ำนักงานเลขานุการสภา
5. ส�ำนักอนามัย
				 กรุงเทพมหานคร
6. ส�ำนักการโยธา
			
8. ส�ำนักงานเลขานุการผู้ว่า
7. ส�ำนักการระบายน�้ำ
				 ราชการกรุงเทพมหานคร
8. ส�ำนักการจราจรและขนส่ง
			
9. ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
9. ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
			
10. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 10. ส�ำนักเทศกิจ
			
11. ส�ำนักงาน ก.ก.
11. ส�ำนักวัฒนธรรมกีฬาและ
			
12. ส�ำนักการศึกษา		 การท่องเที่ยว
			
13. ส�ำนักผังเมือง
12. ส�ำนักพัฒนาสังคม

ญ

ค�ำอธิบายตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มิติที่

1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

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

Staff
45

Line & Staff
45

คำ�อธิบาย :
1. หน่วยงานได้จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีตามรูปแบบและเนื้อหาตามที่ สยป.ก�ำหนดโดยเน้น                 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานปฏิบตั ิ และกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้แผนเป็นแนวทางบริหารความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี ต้องมีการก�ำหนดค�ำนิยาม วิธีการจัด
เก็บข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่แสดงผลการด�ำเนินงาน
3. มีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด�ำเนินงานภายในหน่วยงานสม�่ำเสมอต่อเนื่อง โดยแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าหรือความส�ำเร็จ ในการด�ำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ ตัวชีว้ ดั ทุกรายการตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั รวมทัง้ โครงการ/กิจกรรมทีส่ นับสนุน
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมที่ชัดเจน และมีการรายงานผลความก้าวหน้าผ่านระบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans)

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. 2559
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• องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (ร้อยละ 14)  ประกอบด้วย 14  องค์ประกอบย่อย

		 กระบวนการจัดท�ำแผนฯ

  
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
โดยอย่างน้อยองค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะท�ำงานควรประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากส่วนราชการในสังกัด ผูแ้ ทน
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากภาคประชาชน  
   
1.2   มีการจัดท�ำข้อมูลหรือมีระบบข้อมูลสนับสนุนกระบวนการในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพือ่ ก�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
การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร
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
ติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plans) (ร้อยละ 2)
2.2   มีการรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส (ร้อยละ 4)
2.3   หน่วยงานมีกระบวนการรายงานติดตามความก้าวหน้าตามข้อ 2.2 ต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็น         
รายไตรมาส โดยให้พิมพ์จากระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans)  (ร้อยละ 2)
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

• องค์ประกอบที่ 3 การติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 8) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย

      
3.1   หน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
โดยต้องมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมลงในระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plans) ครบถ้วน
ทุกรายการ (ร้อยละ 4)
3.2   มีการรายงานความก้าวหน้า และปรับปรุงรายละเอียดผลการด� ำเนินการโครงการ/กิจกรรม
อย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้น หน่วยงานท�ำอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกเดือน (ร้อยละ 4)  
			
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 70)
พิจารณาจากร้อยละความส�ำเร็จของผลการด�ำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ
หน่วยงาน โดยทุกฝ่าย กลุ่มงาน กลุ่มภารกิจ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ประเภทของตัวชี้วัด มี 2 ประเภท
1. ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง   ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดตามแผน
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบต้อง
ด�ำเนินการให้ครบถ้วนตามแผนฯ  
1.1 ตัวชี้วัดเฉพาะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี ซึ่งหน่วยงานสามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จได้ด้วย
ตัวเอง  และให้น�ำมาก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
		 1.2 ตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบตั ริ าชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี
หรือตัวชี้วัดบูรณาการที่ถูกยกเลิกแต่หน่วยงานเห็นว่าส่งผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน โดย
ส�ำนักยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคล้องและน�ำมาก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ในแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�ำปีของหน่วยงาน
          1.3 ตัวชี้วัดบูรณาการ เป็นตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ที่มีหน่วยงานระดับส�ำนักเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ
ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้อาจเป็นการบูรณาการระหว่างส�ำนักกับส�ำนัก หรือส�ำนักกับ
ส�ำนักงานเขตก็ได้ โดยส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันก�ำหนดตัวชีว้ ดั บูรณาการ
เป็นภาคบังคับให้ทุกหน่วยงานต้องด�ำเนินการ
หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดตัวชี้วัดบูรณาการ
        - ต้องเป็นตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับส�ำนักหรือเป็นภารกิจหลัก
ของหน่วยงานในระดับส�ำนักที่สนับสนุนการบรรลุตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
        - ต้องเป็นตัวชี้วัดที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จึงจะสามารถด�ำเนิน
การได้บรรลุตามเป้าหมาย  
- ต้องมีการก�ำหนดความสัมพันธ์ หรือระดับความรับผิดชอบในความส�ำเร็จร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักกับหน่วยงานสนับสนุน  
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        - หน่วยงานที่ก�ำหนดตัวชี้วัดบูรณาการต้องสามารถน�ำเสนอข้อมูลเหตุผลและความจ�ำเป็นในการน�ำระดับ
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดบูรณาการ       
ทั้งนี้   ส�ำนักยุทธศาสตร์ฯ และหน่วยงานเจ้าภาพหลักฯ เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในการตรวจเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ   ของทุกหน่วยงานเพื่อประเมินผลให้คะแนน และสรุปภาพรวมเพื่อประเมินผล/วิเคราะห์ผลการ
ด�ำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน  
2. ตัวชีว้ ดั งานประจ�ำ หมายถึง ตัวชีว้ ดั ของหน่วยงานทีม่ ลี กั ษณะเป็นงานประจ�ำทีส่ ง่ ผลต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาของหน่วยงานทีก่ ำ� หนดจากผลวิเคราะห์ SWOT หน่วยงานหรือเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ก�ำหนดระดับความส�ำเร็จของตัวชี้วัดได้ทั้ง 2 ระดับ คือ  
			 2.1 ผลผลิต (Output)   หมายถึง   สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ที่จัดท�ำขึ้นหรือผลิตขึ้น
โดยหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือ เป็นการตอบค�ำถามที่ว่าจะได้รับ
อะไรจากการด�ำเนินกิจกรรม นั้น ๆ
			2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อประชาชน                 
ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และหรือสิง่ แวดล้อม จากการใช้ประโยชน์อนั เนือ่ งมาจากการจัดท�ำผลผลิตขึน้ มา หรือเป็นการตอบค�ำถาม                     
ที่ว่าท�ำไมจึงมีการด�ำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตนั้น
*  ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับหน่วยงานก�ำหนดระดับความส�ำเร็จของตัวชี้วัดงานประจ�ำ และ
บันทึกไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การก�ำหนดตัวชี้วัดงานประจ�ำ
     
- ต้องเป็นตัวชี้วัดที่สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร หรือสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาของหน่วยงาน

น�ำ้ หนักตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ มีคะแนน ดังนี  ้
  
1.1 ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน
ร้อยละ 3
		
1.2 ตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน ร้อยละ 3
           1.3 ตัวชี้วัดบูรณาการ   
ร้อยละ 3
2. ตัวชี้วัดงานประจ�ำ  มีคะแนนตามความส�ำเร็จ ดังนี้   
    
2.1 ระดับผลผลิต
ร้อยละ 2
          2.2   ระดับผลลัพธ์    
ร้อยละ 3   
* ผลรวมคะแนนของทุกตัวชี้วัดที่ขอรับการประเมินจะต้องมีผลรวมไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 70
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คะแนนผลส�ำเร็จที่ได้   
x 70
  คะแนนผลรวมตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ตัวอย่างที่ 1   หน่วยงานมีผลรวมของทุกตัวชี้วัดร้อยละ 75 มีผลด�ำเนินการได้ร้อยละ 75

  
หน่วยงานมีผลส�ำเร็จ
						

75  X 70  =  70
75

ตัวอย่างที่ 2   หน่วยงานมีผลรวมของทุกตัวชี้วัดร้อยละ 75 แต่มีผลด�ำเนินการได้ร้อยละ 73
  
หน่วยงานมีผลส�ำเร็จ
						

73  X 70   =  68.130
75
		

เกณฑ์การให้คะแนน

• การให้คะแนนส่วนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 30)

1. องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (ร้อยละ 14) ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ
หน่วยงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลภายหลังการปรับแผนประจ�ำปี  องค์ประกอบย่อยร้อยละ 1
2. องค์ประกอบที่ 2 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 8)
               - องค์ประกอบย่อยที่ 2.1   ตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกตัวชีว้ ดั ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ของหน่วยงานในระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans)
            - องค์ประกอบย่อยที่ 2.2   ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
     - องค์ประกอบย่อยที่ 2.3   ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าต่อหัวหน้าหน่วยงานที่พิมพ์จาก
ระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily Plans) เป็นรายไตรมาส
3. องค์ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล (ร้อยละ 8) ให้คะแนนจากการตรวจสอบในระบบติดตาม
ประเมินผล เป็นรายไตรมาส
               - องค์ประกอบย่อยที่ 3.1   
        คะแนนไตรมาสที่ .... =

โครงการ/กิจกรรมที่บันทึกและมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
x4
  โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ของหน่วยงาน
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- องค์ประกอบย่อยที่ 3.2   

      คะแนนไตรมาสที่ ....   =     โครงการ/กิจกรรมที่มีการรายงานความก้าวหน้า x 4
โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ของหน่วยงาน

  

และให้นำ� ผลคะแนนรายไตรมาสในแต่ละองค์ประกอบย่อย 3.1 และ 3.2 ไปคิดค่าเฉลี่ย ดังนี้
		
ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนนรายไตรมาส
				
4

• การให้คะแนนส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 70)

1. ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
         
1.1  ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน  
ร้อยละ 3
			 1.2 ตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน ร้อยละ 3
    
1.3   ตัวชี้วัดบูรณาการ   
ร้อยละ 3   
		 2. ตัวชี้วัดงานประจ�ำ  ให้คะแนนตามร้อยละของผลส�ำเร็จ
      
- ความส�ำเร็จระดับผลผลิต  
ร้อยละ  2
          
- ความส�ำเร็จระดับผลลัพธ์    
ร้อยละ  3  

* ตัวชี้วัดที่ด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จให้น�ำร้อยละของผลการด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดของโครงการหลัก
ที่สนับสนุนตัวชี้วัดนั้นมาเป็นผลคะแนน

• การให้คะแนนภาพรวม : ตัวชี้วัดร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน

- ผลส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน ร้อยละ 100 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
- ผลส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน =  ร้อยละผลส�ำเร็จส่วนที่ 1 รวมกับส่วนที่ 2

วิธีค�ำนวณ
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         ร้อยละผลส�ำเร็จส่วนที่ 1 รวมกับส่วนที่ 2 x 5
100
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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
1
ร้อยละความส�ำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน 20

2
40

3
60

4
80

5
100

เหตุผล :
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานผู้รับการประเมินมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากการระดม
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และน�ำแผนไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน การติดตามความ
ก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน : ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
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มิติที่

2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
น�ำ้ หนัก : ร้อยละ
Line
14

Staff
14

Line & Staff
14

ตัวชี้วัด : 2.1.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
					

น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

ค�ำอธิบาย :
1. ความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง หน่วยงานสามารถด�ำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา
2. ประเมินผลงบประมาณประจ�ำปี
		 2.1 การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ
			 1) วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559 หมายถึง ผลรวมของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลสมทบ) รายการ/โครงการที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ   หรือ
วิธีกรณีพิเศษ ที่หน่วยงานสามารถด�ำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
			 2) งบประมาณหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2559 หมายถึง ผลรวมของงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ)
ทุกรายการ/โครงการที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ  หรือวิธีกรณีพิเศษ
		
2.2 การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
			 1) ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ หมายถึง ผลรวมคะแนนของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
2559 หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิม่ เติมและทีม่ งี บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ และโครงการ
ต่อเนือ่ งทีม่ กี ารก่อหนีผ้ กู พันก่อนปีงบประมาณ 2559) รายการ/โครงการทีด่ ำ� เนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธปี ระมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ที่หน่วยงานสามารถด�ำเนินการได้ถึงขั้นตอนใด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

			 2) จ�ำนวนรายการ หมายถึง จ�ำนวนรายการของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2559  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติมและที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ และโครงการต่อเนื่อง                
ที่มีการก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมาณ 2559) ทุกรายการ/โครงการที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยวิธีประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
3. ประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
		
3.1 วงเงินก่อหนีผ้ กู พันเงินกันเหลือ่ มปีสนิ้ เดือนมีนาคม 2559 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
2558 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อ�ำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ทุกหมวดรายจ่าย
มาด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ที่หน่วยงานสามารถด�ำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2558 – 31 มีนาคม 2559
		
3.2 เงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติให้กัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อ�ำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ทุกหมวดรายจ่ายมาด�ำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559

เกณฑ์การให้คะแนน :
1. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
1.1   รายการ/โครงการ ที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือ
วิธีกรณีพิเศษ
-  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
					
					
					
					
					
					

• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ต�ำ่ กว่าร้อยละ 60
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ 60 - 69
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ 70 - 79
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ 80 - 89
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ 90 - 99
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ 100

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

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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1.2 รายการที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
คะแนนแต่ละรายการที่ได้ด�ำเนินการถึงขั้นตอนใด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559

• ด�ำเนินการถึงขั้นตอนจัดท�ำแบบและประมาณราคา

					
						
						
					

•
					 •
					 •
					 •
					 •

แต่งตั้งคณะกรรมการ และก�ำหนดราคากลางแล้วเสร็จ
แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และก�ำหนด TOR แล้วเสร็จ
ด�ำเนินการถึงขั้นตอนขอเห็นชอบ TOR ลงประกาศ
Web Site และขอเห็นชอบการประมูล
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

1.3 กรณีที่หน่วยงานต้องด�ำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หลายครั้ง  จะน�ำ
ครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นคะแนนประเมิน
ทั้งนี้ ในการประเมินแต่ละรายการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1   รายการที่อ�ำนาจการอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น
กลุ่มที่ 2   รายการที่อ�ำนาจการอนุมัติเป็นของปลัดกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ข้างต้นบวกเพิ่มค่าถ่วงน�ำ้ หนักคะแนนอีก 0.60 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 5 คะแนน
กลุ่มที่ 3 รายการที่อ�ำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การให้
คะแนนข้างต้น บวกเพิ่มค่าถ่วงน�ำ้ หนักคะแนนอีก 1.00 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 5 คะแนน
2. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
2.1   เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนมีนาคม 2559
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-  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ต�่ำกว่าร้อยละ 60
ได้  0  คะแนน
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ  60 - 69
ได้  1  คะแนน
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ  70 - 79
ได้  2  คะแนน
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ  80 - 89
ได้  3  คะแนน
		ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ  90 - 99
ได้  4  คะแนน
ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ  100
ได้  5  คะแนน

•
•
•
•
•
•

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
การด�ำเนินการ :
1.   ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลการด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ                   
และส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2559                       
ของทุกหน่วยงานด้วยระบบสารสนเทศ
2.   เมื่อหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนปี 2559 แต่ละรายการแล้วเสร็จ และมีงบประมาณเหลือจ่าย              
หลังการก่อหนี้ผูกพันให้โอนเข้างบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นทันที เพื่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครจะสามารถน�ำงบประมาณเหลือจ่ายนัน้ ไปด�ำเนินการตามความจ�ำเป็นตามนโยบายด้านอืน่ ๆ ต่อไป
และการโอนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวจะกลับเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานผู้โอน เพราะตัวหารจะลดลงท�ำให้ร้อยละ
ของผลงานจะเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ถ ้ า หากหน่ ว ยงานโอนงบประมาณเหลื อ จ่ า ยดั ง กล่ า วไปตั้ ง รายการจ่ า ยใหม่                     
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก็จะน�ำมาค�ำนวณผลการก่อหนี้ผูกพันตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้วย
3.  กรณีมีการโอนงบประมาณประจ�ำปีให้หน่วยงานอื่นด�ำเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ให้ประเมิน
ที่หน่วยงานผู้รับโอน หากโอนหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2559 ให้ประเมินที่หน่วยงานผู้โอน
4.   ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพันของแต่ละหน่วยงาน  
ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สูตรการค�ำนวณ : 2.1.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

1. การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
1.1 รายการ/โครงการที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ   หรือวิธี
กรณีพิเศษ
วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559
x 100  =  ก%
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2559
			 น�ำค่า  ก  เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีรายการ/
โครงการ ที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ จะได้ค่าเป็น
A คะแนน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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1.2 รายการ/โครงการ ที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
			
ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ
    
=    B  คะแนน
จ�ำนวนรายการ
2. การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
2.1 การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนมีนาคม 2559
วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559
เงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ

X  100    =    ข%

น�ำค่า ข เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนมีนาคม 2559
จะได้ค่าเป็น C คะแนน

สูตรการค�ำนวณ : 2.1.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
ร้อยละความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน A + B + C
		
3

=    D  คะแนน

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

สรุปเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวม :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลส�ำเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกพัน  ต่อ 1 คะแนน
			
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
  คะแนนร้อยละของความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 1
2
3
4
5

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ หากระบบสารสนเทศขัดข้อง
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผูร้ บั การประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อหนี้
ผูกพันไว้ทหี่ น่วยงาน พร้อมให้ผปู้ ระเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัด : 2.1.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ร้อยละ
Line
7

Staff
7

Line & Staff
7

คำ�อธิบาย :
1. ความส�ำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี หมายถึง หน่วยงานสามารถด�ำเนินการเบิกจ่าย            
งบประมาณรายจ่ายปี 2559 รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่ า ตอบแทน ใช้ ส อยและวั ส ดุ หมวดค่ า สาธารณู ป โภค หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2559
ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2559 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
2. จ�ำนวนเงินงบประจ�ำปีทเี่ บิกจ่ายจริงสะสม ณ สิน้ ไตรมาส หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี 2559 รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ  หมวดค่าจ้างชั่วคราว                
หมวดค่ า ตอบแทน ใช้ ส อยและวั ส ดุ หมวดค่ า สาธารณู ป โภค หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น ณ สิ้นไตรมาส (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี
และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)
3. งบประจ�ำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2559  
รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น
ณ สิ้นไตรมาส (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)
4. จ�ำนวนเงินงบกลางที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่าย
งบกลางทุกประเภททีไ่ ด้รบั จัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ตามทีห่ น่วยงานยืนยันว่าสามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายได้ทนั
ภายในปีงบประมาณ 2559 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559
5. งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 หมายถึง งบกลางทุกประเภทที่ได้                  
รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
2559 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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เกณฑ์การให้คะแนน :
-  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส
ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของค่าเป้าหมาย
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส
ร้อยละ 40 – 49 ของค่าเป้าหมาย
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส
ร้อยละ 50 – 59 ของค่าเป้าหมาย
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส
ร้อยละ 60 – 69 ของค่าเป้าหมาย
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส
ร้อยละ 70 – 79 ของค่าเป้าหมาย
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส
ร้อยละ 80 – 89 ของค่าเป้าหมาย
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส
ร้อยละ 90 – 99 ของค่าเป้าหมาย
		
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส
ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย

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
การด�ำเนินการ :
1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพือ่ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก�ำหนด
2. การเบิกจ่ายจากงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่า
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณมาค�ำนวณผลในการเบิกจ่าย เพื่อขอรับเงินรางวัลประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
3. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
4. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลส�ำเร็จการใช้จา่ ยงบประมาณของแต่ละหน่วยงานตามกรอบ
การประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สูตรการค�ำนวณ : 2.1.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
1. การประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
1.1  การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
จ�ำนวนเงินงบประจ�ำปีที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
งบประจ�ำปีหลังปรับโอนสิ้นไตรมาสที่ 1

  ร้อยละของการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ค%)
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

E คะแนน

x 100  =  ค%

x 100  =  ง%

น�ำค่า ง เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ค่าเป็น
1.2  การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
จ�ำนวนเงินงบประจ�ำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
งบประจ�ำปีหลังปรับโอนสิ้นไตรมาสที่ 2

x 100  =  จ%

    ร้อยละของการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (จ%)
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

x 100  =  ฉ%

น�ำค่า ฉ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ค่าเป็น

F คะแนน
		

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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1.3  การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

G คะแนน

จ�ำนวนเงินงบประจ�ำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
งบประจ�ำปีหลังปรับโอนสิ้นไตรมาสที่ 3

x 100  =  ช%

    ร้อยละของการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ช%)
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

x 100  =  ซ%

น�ำค่า ซ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ค่าเป็น
1.4  การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
จ�ำนวนเงินงบประจ�ำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
งบประจ�ำปีหลังปรับโอนสิ้นไตรมาสที่ 4

x 100  =  ฌ%

    ร้อยละของการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ฌ%)
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

x 100  =  ญ%

			 น�ำค่า ญ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ค่าเป็น
H คะแนน
2. การประเมินผลการเบิกจ่ายงบกลาง
2.1 การประเมินผลการเบิกจ่ายงบกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559
จ�ำนวนเงินงบกลางทีเ่ บิกจ่ายจริงสะสม ณ สิน้ เดือนกันยายน 2559
x 100  =  ฎ%
งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559

I คะแนน
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น�ำค่า ฎ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ค่าเป็น

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สูตรการค�ำนวณ : 2.1.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม E + F + G + H + I =   J  คะแนน
			
5
น�ำร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ ( J คะแนน จาก 7 คะแนน ) มาเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนในภาพรวมที่มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

สรุปเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวม :
คะแนน

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลส�ำเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อ 1

ระดับคะแนน
คะแนนร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม

1
1.4

2
2.8

3
4.2

4
5.6

5
7

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ หากระบบสารสนเทศขัดข้อง
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
การวิเคราะห์และประเมินผล
ตัวชี้วัด : 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ร้อยละ
Line
2

Staff
2

Line & Staff
2

ค�ำอธิบาย :
1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2559 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2559 และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 แบบไม่มีหนี้ผูกพัน
2. จ�ำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
2559 และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน                 
สิ้นเดือนกันยายน 2559 และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อม ปี 2560
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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3. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2559 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
2559 ทุกหมวดรายจ่าย รวมเงินงบกลางทุกประเภททีไ่ ด้รบั จัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ณ สิน้ เดือนกันยายน 2559

เกณฑ์การให้คะแนน :
-  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 ต่อ 0.5 คะแนน

•
•
•
•
•

		
งบประมาณปี 2559 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560  ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ได้   0   คะแนน
		
งบประมาณปี 2559 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560  ร้อยละ  7 - 9 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ได้  0.5  คะแนน
		
งบประมาณปี 2559 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560  ร้อยละ  4 - 6 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ได้   1   คะแนน
		
งบประมาณปี 2559 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560  ต�่ำกว่าร้อยละ  4 ลงมา
ได้  1.5  คะแนน
		
งบประมาณปี 2559 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560  ไม่มีกันเงิน
ได้   2   คะแนน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
การด�ำเนินการ :
1. หน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ไม่มีรายการ/โครงการ  
ที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ทัน และต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลจากระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร
3. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของแต่ละหน่วยงาน จากผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้เบิก                 
เหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1.3                                      
ส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สูตรการค�ำนวณ : 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
จ�ำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน
งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559

x 100  =  ฏ%

น�ำค่า ฏ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จะได้ค่าเป็น K คะแนน
น�ำร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ได้ (K คะแนน จาก 2 คะแนน) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
ในภาพรวมที่มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวม :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลส�ำเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
     คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

1
0.4

2
0.8

3
1.2

4
1.6

5
2

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ หากระบบสารสนเทศขัดข้อง
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณไว้ทหี่ น่วยงาน พร้อมให้ผปู้ ระเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
และประเมินผล
อาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินผลตามความเหมาะสม ดังนี้
1. กรณีสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559 ไม่เป็นไปตาม
ประมาณการที่ตั้งไว้ ตลอดจนภาวการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการ
2. กรณีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ของกรุงเทพมหานคร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปี 2558
ตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
น�ำ้ หนัก : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

			 2.2.1 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
				
น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
2.5

Staff
2.5

Line & Staff
2.5

ค�ำอธิบาย :
1. ความส�ำเร็จของการจัดท�ำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง  หมายถึง  หน่วยงานสามารถจัดท�ำงบการ
เงินประจ�ำปีได้ถูกต้อง   ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี   ส�ำนักการคลัง  
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
2. ประเมินผลการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปี
2.1 งบการเงินประจ�ำปีของหน่วยงาน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบแสดงผลการ     
ด�ำเนินงานทางการเงิน   งบกระแสเงินสด   หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยแนบงบทดลองก่อนปิดบัญชี                                     
งบทดลองหลังปิดบัญชี ได้ถกู ต้องตามคูม่ อื การบัญชีกรุงเทพมหานคร โดยส่งให้กองบัญชี ส�ำนักการคลัง ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน  2558  จะได้ 1 คะแนน  หากหน่วยงานส่งภายหลังวันที่ 30  พฤศจิกายน  2558 จะได้  0 คะแนน  
2.2 กองบัญชี   ส�ำนักการคลัง จะท�ำการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปีของหน่วยงานโดยการกระทบ                            
ยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงาน  และสอบยันยอดบัญชีกบั ส่วนกลางเฉพาะรายการ
บัญชีที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน   หากถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วง หรือกรณีมีการแก้ไข                 
ให้นับระยะเวลาที่หน่วยงานน�ำกลับไปแก้ไขรวมกันทุกครั้งจนกว่างบการเงินถูกต้องแต่ไม่เกิน 20 วันได้ 4 คะแนน
กรณีแก้ไขงบการเงินได้ถูกต้องแต่เกิน 20 วัน การให้คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน  และได้ 0 คะแนน  
เมื่อแก้ไขงบการเงินถูกต้องภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2559
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สูตรการค�ำนวณ :
คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ค�ำนวณจาก 2 ส่วน ดังนี้
คะแนนการจัดส่งงบการเงินตามระยะเวลา  +  คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน
		

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดท�ำงบการเงิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดท�ำงบการเงินที่ท�ำได้จริง
  (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

โดยที่
1. คะแนนในการจัดท�ำงบการเงินตามระยะเวลาในการส่งงบการเงิน มีดังนี้
-  การจัดท�ำ - ส่งงบการเงิน  ภายในเดือน  พฤศจิกายน  2558
ได้   1.00  คะแนน
-  การจัดท�ำ - ส่งงบการเงิน ภายในหลังเดือน พฤศจิกายน 2558       ได้       0  คะแนน
2. คะแนนของความถูกต้องของงบการเงิน มีดังนี้
- งบการเงินถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข หรือกรณีมีการแก้ไข ถ้าหน่วยงานแก้ไข
                   งบการเงินได้ถูกต้องภายใน  20 วัน
ได้    4.00   คะแนน
- งบการเงินไม่ถูกต้องและน�ำไปแก้ไขได้ถูกต้องโดยนับระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไข
   รวมกันทุกครั้ง  ดังนี้
   
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่   21 - 50  วัน
ได้    3.60   คะแนน
   
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่      51 - 80  วัน
ได้    3.20   คะแนน
   
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่      81 - 110 วัน
ได้    2.80   คะแนน
   
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่    111 - 140 วัน
ได้    2.40   คะแนน
        
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่    141 - 170  วัน
ได้    2.00   คะแนน
  
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่    171 - 200  วัน
ได้    1.60   คะแนน
  
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่    201 - 230  วัน
ได้    1.20   คะแนน
   
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่    231 - 260  วัน
ได้    0.80   คะแนน
  
- ตั้งแต่  261  วัน -  30  กันยายน  2559
ได้    0.40   คะแนน
   
- แก้ไขเกินวันที่ 30  กันยายน  2559
ได้        0   คะแนน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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การด�ำเนินการ :
1. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจ�ำปีเพื่อให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
และจะท�ำการประเมินผลความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงินของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2559  
ของทุกหน่วยงาน
2. ส�ำนักการคลังโดยกองบัญชี   ประเมินผลส�ำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนใน
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1  ส่งให้สำ� นักงาน ก.ก.  หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เหตุผล :
เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดท�ำงบการเงินของหน่วยงานให้
เป็นไปตามคูม่ อื การบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน  เป็นปัจจุบนั   ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายและระเบียบก�ำหนด  
และเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบัญชี   ส�ำนักการคลัง
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :  งบการเงินประจ�ำปี 2558 ของหน่วยงาน
			 2.2.2 : คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปี 2558
				
ทันเวลาและถูกต้อง (แบบฟอร์มของกองบัญชี)
				

น�้ำหนัก : ร้อยละ
Line
2.5

Staff
2.5

Line & Staff
2.5

ค�ำอธิบาย :
1. ความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินทันเวลาและถูกต้อง หมายถึง   หน่วยงาน
สามารถจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (แบบฟอร์มของกองบัญชี  เฉพาะเข้าเกณฑ์
คงค้าง) ได้ถูกต้องและสามารถส่งรายงานให้กองบัญชี  ส�ำนักการคลังได้  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2558
2. ประเมินผลรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
     2.1  การจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปี (แบบฟอร์มของกองบัญชี) โดยข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวเป็นข้อมูลยอดทรัพย์สนิ ทางบัญชีในงบการเงินทีจ่ ะต้องตรงกับยอดบัญชีทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน  โดยหน่วย
งานรับรองความถูกต้อง พร้อมค�ำนวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในการน�ำไป
ประกอบการจัดท�ำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยส่งให้กองบัญชี
ส�ำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จะได้ 1 คะแนน  หากหน่วยงานส่งภายหลังวันที  ่ 30  พฤศจิกายน  
2558  จะได้ 0 คะแนน    
2.2  กองบัญชี ส�ำนักการคลัง จะท�ำการตรวจสอบรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปีของหน่วยงาน
ว่าถูกต้องหรือไม่  หากถูกต้องโดยไม่ได้รบั การทักท้วงหรือกรณีมกี ารแก้ไขให้นบั ระยะเวลาทีห่ น่วยงานน�ำกลับไปแก้ไข
รวมกันทุกครั้งจนรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้องแต่ไม่เกิน 20 วัน ได้ 4 คะแนน กรณีแก้ไขรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินได้ถูกต้องแต่เกิน 20 วัน การให้คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนและจะได้ 0 คะแนน เมื่อแก้ไข
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้องภายหลังวันที่ 30  กันยายน  2559
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สูตรการค�ำนวณ :
คะแนนความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�ำปี 2558 ทันเวลาและถูกต้อง
ค�ำนวณจาก 2 ส่วน ดังนี้
คะแนนการจัดส่งรายงานบัญชี + คะแนนความถูกต้องของรายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สินตามระยะเวลา
มูลค่าทรัพย์สิน

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

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

โดยที่
1. คะแนนในการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินตามระยะเวลาในการส่งรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สิน มีดังนี้
-  การจัดท�ำ - ส่งรายงานฯ  ภายในเดือน  พฤศจิกายน  2558
     ได้  1.00  คะแนน
-  การจัดท�ำ - ส่งรายงานฯ  ภายในหลังเดือน พฤศจิกายน 2558   
ได้       0  คะแนน
2. คะแนนของความถูกต้องของรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินมีดังนี้
- รายงานฯ ถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข หรือกรณีมีการแก้ไข ถ้าหน่วยงานแก้ไข
                  รายงานฯ ได้ถูกต้องภายใน  20  วัน
ได้    4.00   คะแนน
- รายงานฯ ไม่ถูกต้องและน�ำไปแก้ไขได้ถูกต้องโดยนับระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไข
   รวมกันทุกครั้ง  ดังนี้
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่     
21 - 50  วัน
ได้    3.60   คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่     
51 - 80  วัน
ได้    3.20   คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่     
81 - 110  วัน
ได้    2.80   คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่  
111 - 140  วัน
ได้    2.40   คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่   
141 - 170  วัน
ได้    2.00   คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่   
171 - 200  วัน
ได้    1.60   คะแนน   
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่   
201 - 230  วัน
ได้    1.20   คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่   
231 - 260  วัน
ได้    0.80   คะแนน
- ตั้งแต่  261  วัน -  30  กันยายน  2559
ได้    0.40   คะแนน
- แก้ไขเกินวันที่ 30  กันยายน  2559
ได้        0   คะแนน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

23

การด�ำเนินการ :
1. หน่วยงานจัดส่งรายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ ประจ�ำปีเพือ่ ให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด   และจะท�ำการประเมินผลความส�ำเร็จในการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี  2559  ของทุกหน่วยงาน
2. ส�ำนักการคลังโดยกองบัญชี   ประเมินผลส�ำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนใน
ตัวชี้วัดที่  2.2.2  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 2558 ของหน่วยงาน (แบบฟอร์มของกองบัญชี)
หมายเหตุ
1. การนับจ�ำนวนวันของงบการเงิน/รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1.1 กรณีหน่วยงานส่งงบการเงิน/รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินมาให้กองบัญชี การนับจ�ำนวนวันให้นับ
วันที่เจ้าหน้าที่กองบัญชีรับงบการเงิน/รับรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรวมเป็นจ�ำนวนวันที่อยู่กองบัญชี
1.2 กรณีกองบัญชีส่งคืนงบการเงิน/รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินกลับไปแก้ไข   การนับจ�ำนวนวันให้
นับวันที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับคืนงบการเงิน/รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินรวมเป็นจ�ำนวนวันที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการแก้ไขงบการเงิน
2. ตัวอย่าง    การจัดท�ำงบการเงิน  (ส่วนที่ 1)  
2.1  หน่วยงานส่งงบการเงินประจ�ำงบประมาณ  2558 วันที่ 9 มกราคม 2559  หน่วยงานจะได้คะแนน
จากการส่งงบการเงิน  0  คะแนน  
               2.2  กองบัญชีส่งงบการเงินกลับไปแก้ไข 3 ครั้งจนงบการเงินถูกต้อง ดังนี้   ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 17 วัน                               
ครั้งที่ 2  จ�ำนวน 13 วัน  ครั้งที่ 3  จ�ำนวน 13 วัน  รวมจ�ำนวนวันที่หน่วยงานน�ำงบการเงินกลับไปแก้ไข  จนถูกต้อง  
รวม 3 ครั้ง  จ�ำนวน 43 วัน  หน่วยงานได้คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน 3.60 คะแนน
     2.3  ค�ำนวณคะแนนของการจัดท�ำงบการเงินที่ท�ำได้จริง   โดยน�ำคะแนน 2 ส่วน คือ คะแนนการส่งงบ
การเงิน + คะแนนความถูกต้อง = 0 + 3.60 = 3.60 คะแนน
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ประเด็นการประเมิน : ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยหน่วยงานสามารถจัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยง (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�ำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ได้ส�ำเร็จ คือ หน่วยงาน
สามารถปฏิบตั ริ าชการได้บรรลุผลส�ำเร็จตามตัวชีว้ ดั (มิตทิ ี่ 1) กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้ในแผน
ปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด : 2.3 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
น�ำ้ หนัก : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

ค�ำอธิบาย (นิยามตัวชี้วัด) :
1.   ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า                              
หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานขององค์กรหรือการใช้                   
ชีวิตประจ�ำวัน โดยท�ำให้ไม่ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ความเสี่ยงแตกต่างจาก                 
ปัญหา เพราะความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ปัญหา คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือก�ำลังเผชิญ
อยู่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้น หากจะแยกแยะว่าเหตุการณ์ใด                      
เป็นปัญหาหรือความเสี่ยง ให้พิจารณาจากช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น
2.   การบริหารความเสีย่ ง หมายถึง กระบวนการทีเ่ ป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์
หรือประเมินความเสี่ยง การจัดล�ำดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลการจัดการ         
ความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ความเสี่ยงต่าง ๆ ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่า
การด�ำเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล
3.   การจัดการความเสี่ยง คือ การที่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานหรือ                 
องค์กร ตัดสินใจก�ำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ภายใต้ทรัพยากรที่มี เพื่อให้หน่วยงานหรือ      
องค์กรสามารถปฏิ บัติ งานในความรั บผิ ด ชอบได้ อย่ า งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล และบรรลุผลส� ำ เร็ จ ตาม                    
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องค�ำนึงถึงลักษณะของความเสี่ยง                     
ความส�ำคัญหรือระดับของความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และต้นทุนหรือทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการ               
จัดการความเสี่ยง เปรียบเทียบกับผลส�ำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ และจัดท�ำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
โดยมีทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงอยู่  4  วิธี ได้แก่
(1) การยอมรับความเสี่ยง มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรพิจารณาความเสี่ยงแล้วเห็นว่า                   
เป็นความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ หรือมีตน้ ทุนในการจัดการความเสีย่ งสูงมาก หากด�ำเนินการแล้วไม่คมุ้ กับผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยง
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

25

(2) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วย
แบ่ ง เบาความรั บ ผิ ด ชอบ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า เป็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ผลกระทบแบบ
คาดไม่ถงึ ป้องกันยาก และมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ การจลาจล การก่อการร้าย ฯลฯ
เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้เพียงล�ำพัง จึงจ�ำเป็นต้องกระจายหรือถ่ายโอนความ                       
เสี่ ย งดั ง กล่ า วไปให้ ผู ้ อื่ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญมากกว่ า เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การ เช่ น การท� ำ ประกั น ภั ย นอกจากนี้ ยั ง                       
หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความไม่ช�ำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งกรณีดังกล่าว
หน่วยงานอาจจัดจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาด�ำเนินการแทน (Outsourcing) เช่น งานรักษาความปลอดภัย
งานท�ำความสะอาด งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น หรือประสานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ ขององค์กรที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่ต้องการ เพื่อร่วมกันด�ำเนินการและรับผิดชอบความเสี่ยง
(3) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า
ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการ              
มาตรการ หรือนโยบายในการลดหรือควบคุมการด�ำเนินงาน การจัดวางหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน                    
เพื่อลดระดับของโอกาสที่จะท�ำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น
การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หน่วยงานหรือองค์กรก็สามารถก�ำหนดกลยุทธ์หรือมาตรการอื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบหรือความ                    
รุนแรงของความเสี่ยงนั้นได้เช่นกัน
(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่หน่วยงานค้นพบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและ                   
อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นอย่างมาก จึง
ไม่อาจยอมรับความเสีย่ งนัน้ ได้ นอกจากนี้ เมือ่ หน่วยงานพิจารณาความเสีย่ งดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่สามารถหาวิธี
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ด้วยวิธีใดที่เหมาะสม จึงจ�ำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการหยุดด�ำเนินการ
ยกเลิกโครงการ ลดเนื้องาน หรือลดขอบเขตของการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
4. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก�ำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของ                  
หน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม               
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง รวมถึ ง การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น การป้ อ งกั นหรื อ ลด                             
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต โดยการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในการ                     
จัดการความเสี่ยงที่จะช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และ              
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางแผนไว้แล้วว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถลดหรือควบคุม                         
ความเสี่ยงลงสู่ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่
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เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน รวม 100 คะแนน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และการจัดตั้งคณะท�ำงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (2 คะแนน) หน่วยงานต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน เป็นประธานคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งในสังกัด                 
ของหน่ ว ยงานเป็ น กรรมการฯ และผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งของหน่ ว ยงาน หรื อ Risk                                
Coordinator เป็นเลขานุการฯ ซึ่งมาจากการที่หน่วยงานสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถและศักยภาพความพร้อมด้านการประสานงาน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน                  
จ�ำนวน   2 คน โดยคณะกรรมการฯ และผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
(1) ร่วมกันพิจารณาระบบและรายงานการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ที่
ผูร้ บั ผิดชอบงานด้านการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงาน (Risk Coordinator) หรือเลขานุการฯ ของคณะกรรมการฯ
เป็นผู้จัดท�ำร่วมกับคณะท�ำงานฯ และน�ำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
(2) ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
(3) แต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1.2 ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (Risk Coordinator)
(1) เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
(2) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการจั ดท� ำ ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในของ                           
หน่วยงาน โดยจัดท�ำร่วมกับคณะท�ำงานจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
(3) เป็นผู้ประสานงานหลักด้านการบริหารความเสี่ยงระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงานกับส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและให้
ข้อมูล ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ หน่วยงานต้องจัดตั้งคณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งระดับหน่วยงานเป็นผูแ้ ต่งตัง้ เพือ่ ให้มาท�ำหน้าทีใ่ นการจัดท�ำระบบการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งคณะท�ำงานฯ ดังกล่าวต้องประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหาร                     
ความเสี่ยง (Risk Coordinator) ของหน่วยงานจ�ำนวน 2 คน และตัวแทนจากส่วนราชการของหน่วยงาน                             
จ�ำนวนส่วนราชการละอย่างน้อย 1 คน เป็นสมาชิกของคณะท�ำงานฯ
				ทั้งนี้ ให้หน่วยงานส่งส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
และส� ำ เนาแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งของหน่ ว ยงาน ให้ ส� ำ นั ก งานตรวจสอบภายใน
ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เพื่อจัดท�ำทะเบียนผู้รับผิดชอบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk Coordinator) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
ขัน้ ตอนที่ 2 การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน (15 คะแนน)
คณะท�ำงานด้านการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานจัดให้มกี จิ กรรมการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
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การประชุม การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น และส�ำนักงานตรวจสอบภายในจะวัดผลลัพธ์ของการถ่ายทอด/
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ด้วยการเลือกตัวอย่างบุคลากรของหน่วยงานมาทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในตามจ�ำนวนและรายชือ่ ทีแ่ จ้งไว้ หากบุคลากรเกินร้อยละ 80 ของจ�ำนวนตัวอย่าง
ที่ทดสอบ สามารถตอบค�ำถามวัดความเข้าใจดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง (คนละ 1 ค�ำถาม) หน่วยงานจึง
จะได้รับคะแนนในขั้นตอนนี้จ�ำนวน 15 คะแนน (ตัวอย่างเช่น หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการทดสอบความรู้
จ�ำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจ�ำนวนอย่างน้อย 8 คน ต้องตอบค�ำถามได้อย่างถูกต้อง จึงจะได้รับคะแนน
15 คะแนน หรือกรณีที่หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการทดสอบจ�ำนวน 2 คน เกณฑ์ คือ ร้อยละ 80 ต้อง
ตอบค�ำถามได้อย่างถูกต้อง (1.6 คน) ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานต้องตอบค�ำถามให้ถูกต้องทั้ง 2 คน จึงจะได้รับ
คะแนน 15 คะแนน) เศษของผลคูณหากเกิน 0.5 ให้ปัดขึ้นเป็นจ�ำนวนเต็ม
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงาน (2 คะแนน)
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับหน่วยงานติดตามผลความคืบหน้าตามแผนการบริหารความเสีย่ ง (ตาราง SR 2)
ที่คณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงฯ รายงานให้ทราบ โดยการติดตามผลดังกล่าวเป็นการติดตามผลความ                  
คืบหน้าในการด�ำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม และสิงหาคม 2559 ซึ่งส�ำนักงานตรวจสอบภายในก�ำหนดให้                     
หน่วยงานส่งส�ำเนาตาราง SR 1 และ SR 2 ให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน                
ก�ำหนด จ�ำนวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559
				ทั้งนี้ หากหน่วยงานส่งส�ำเนาตาราง SR 1 และ SR 2 ให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ล่าช้ากว่า
ก�ำหนดดังกล่าว จะถูกหักคะแนนจากคะแนนที่ได้รับทั้งหมด (สุทธิทุกขั้นตอน) ครั้งละ 5 คะแนน
ขั้นตอนที่ 4 การจัดท�ำและส่งรายงานการควบคุมภายใน (3 คะแนน) คณะท�ำงานด้านการบริหาร-                 
ความเสีย่ งจัดท�ำรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1 และ ปย. 2) ตามรูปแบบและขัน้ ตอนทีร่ ะเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก�ำหนด และเสนอรายงานดังกล่าว                    
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณา หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบ ให้จัดส่งรายงานการ              
ควบคุมภายในทั้ง 2 แบบดังกล่าว ให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15
ตุลาคม ของทุกปี ตามหนังสือที่ กท 0407 /1060 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เรือ่ ง ปรับปรุงแนวทางการจัดท�ำรายงาน
การควบคุมภายในและยกเลิกแบบรายงานข้อมูลตรวจสอบภายใน
				ทั้งนี้ หากหน่วยงานจัดท�ำแบบรายงานการควบคุมภายในครบถ้วน แต่ไม่สามารถส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ภายในก�ำหนด (15 ตุลาคม 2559)
จะถูกหักคะแนน จ�ำนวน 5 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับทั้งหมด (สุทธิทุกขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตาราง SR 2)
(18 คะแนน) พิจารณาจากการที่หน่วยงานสามารถด�ำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามตาราง
SR 2 ได้ประสบผลส�ำเร็จตามกิจกรรมที่ได้ก�ำหนดไว้ และสามารถแสดงเอกสารหลักฐานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  
และชั ด เจนว่ า มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการจั ด การความเสี่ ย งตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น
ในทุกความเสี่ยงหรือทุกกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงตามตาราง SR 2
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ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน (60 คะแนน)
พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั ในแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของหน่วยงาน (เฉพาะตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ทั้งในส่วนของตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงานประจ�ำ) และ                        
หน่วยงานได้ระบุไว้ในตาราง SR 1 อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวเกิดจากการประเมินของ                                   
ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามเกณฑ์และสูตรการค�ำนวณที่ก�ำหนด ซึ่งมีคะแนนรวมในส่วนของการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ฯ (ไม่รวมการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี) เท่ากับร้อยละ 70 หรือ 70 คะแนน
ส�ำนักงานตรวจสอบภายในจะน�ำคะแนนผลสัมฤทธิ์ฯ ที่หน่วยงานได้รับเทียบบัญญัติไตรยางศ์เป็น 60 คะแนน
ตามขั้นตอนนี้ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานได้รับคะแนนผลสัมฤทธิ์ฯ ซึ่งเกิดจากการรวมน�้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัด
ในมิติที่ 1 ทั้งหมด เท่ากับ 66.11 คะแนน จาก 70 คะแนน เมื่อน�ำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ หน่วยงานจะได้
คะแนนในขั้นตอนนี้เท่ากับ 56.66 คะแนน จาก 60 คะแนน ( (60x66.11) / 70 )

การค�ำนวณผลการประเมิน:
คะแนนสุทธิของตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยน�ำผลคะแนนรวมจากทั้ง 6 ขั้นตอน (100 คะแนน)                                  
มาค�ำนวณตามเกณฑ์ ดังนี้
ผลคะแนนรวมจาก 6 ขั้นตอน
> 97 – 100 คะแนน
> 94 – 97 คะแนน
> 91 – 94 คะแนน
> 88 – 91 คะแนน
0 – 88 คะแนน

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/-   ร้อยละ 3  ต่อ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลคะแนนรวมจาก 6 ขั้นตอน

1
≤ 88

2
91

3
94

4
97

5
100

เหตุผลในการน�ำเสนอตัวชี้วัด : เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี
                                

(พ.ศ. 2556 – 2575)

การด�ำเนินการ :
หน่วยงานจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนทั้งหมด 6
ขัน้ ตอน ได้บรรลุผลส�ำเร็จอย่างมีคณ
ุ ภาพ และรายงานผลให้หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินทราบภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

29

แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลส�ำเร็จของหน่วยงานในการจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย
พิจารณาตามขั้นตอนที่ตัวชี้วัดก�ำหนด ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน และการส่งแบบรายงานประเภทต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กำ� หนด
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลทีห่ น่วยงานกรอกในตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์
ความเสี่ยง (ตาราง SR 1) และแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ตาราง SR 2)
3. คณะกรรมการฯ ประเมินผลลัพธ์ของการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ด้วยการเลือกตัวอย่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมาทดสอบความรู้ความเข้าใจ                          
ซึ่งจะพิจารณาจากจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่สามารถตอบค�ำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ได้อย่างถูกต้อง
4. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลส�ำเร็จของการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
(ตาราง SR 2) ด้วยการพิจารณาเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็น
รูปธรรมและชัดเจนตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำ� หนดไว้
5. คณะกรรมการฯ ประเมินผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากผลส�ำเร็จ                      
ของตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน

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. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง SR 2)
ส�ำหรับความเสี่ยงทุกตัวในแต่ละตัวชี้วัด
8. ผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2559 ที่ประเมินโดยส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายในจะประสานกับส�ำนักยุทธศาสตร์ฯ เพื่อขอรับผลคะแนนดังกล่าว)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
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มิติที่

3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
น�ำ้ หนัก :
Line
8

Staff
8

Line & Staff
8

ค�ำอธิบาย :
เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฏอยู่ใน
ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS)
การบริหารจัดการกับเรือ่ งร้องเรียน หน่วยงานมีหน้าทีบ่ ริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
1. มอบหมายเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนจากระบบเรือ่ งราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร
(MIS) ทุกวัน  
2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด  
3. จัดให้มรี ปู ภาพหรือหลักฐานอืน่ ๆ ประกอบการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมรายงานผลการแก้ไขปัญหา
ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ  
4. ชี้แจงผู้ร้อง (กรณีสามารถติดต่อได้)
5. บั น ทึ ก รายละเอี ย ดผลการด� ำ เนิ น การให้ ส ามารถตอบผู ้ ร ้ อ งได้ ผ ่ า นระบบเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
กรุงเทพมหานคร (MIS) และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
รายละเอียดผลการด�ำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ หมายถึง ผลการด�ำเนินการแก้ไขเรื่อง                         
ร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) โดยระบุวิธีการด�ำเนินการ/   
พิจารณาเรื่อง เช่นการส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน�ำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การด�ำเนินคดี แจ้งการพิจารณายุติเรื่อง หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด�ำเนินการ (กรณีสามารถติดต่อ                    
ผู้ร้องได้)   ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถตอบ                              
ชี้แจงผู้ร้องได้
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ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครได้จัดประเภทเรื่อง                   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไว้ 23 ประเภท
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
เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ
เรื่องฉุกเฉิน

สูตรการค�ำนวณ : การด�ำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ก�ำหนดให้มีคะแนนตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
1
2
3

คะแนน
2
4
2

โดยการคิดคะแนนรายขั้นตอนมี ดังนี้
คะแนนรายขั้นตอน =

ผลรวมของจำ�นวนเรื่องที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอน
x 100
จำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏในรายงานของ
หน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2559

ค่าที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 95% ถึงจะได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2
		 หากได้น้อยกว่า 95% =
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ค่าที่ได้ x คะแนนเต็มในขั้นตอนนั้น
95

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เกณฑ์การให้คะแนน :
		
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/-  ร้อยละ 0.25  ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน/ผู้รับบริการ

1
≥7

2
7.25

3
7.5

4
7.75

5
8

การด�ำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 : การรับเรื่อง : พิจารณาจากจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันท�ำการ นับถัด
จากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯ แจ้งด�ำเนินการ เพื่อด�ำเนินการแก้ไข และ รายงานความก้าวหน้า                      
ผลการด�ำเนินการ/พิจารณาเข้าสูร่ ะบบฯ ภายใน  3 วันท�ำการนับถัดจากวันทีห่ น่วยงานมีการตอบ
รับผ่านระบบฯ (รายงานครัง้ ที่ 1) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95 ของจ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2 คะแนน)            
ขั้นตอนที่ 2 : การด�ำเนินการแก้ไข : พิจารณาจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีการด�ำเนินการแก้ไขและรายงานผลการ
ด�ำเนินการโดยระบุรายละเอียดผลการด�ำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้   และมีการติดตาม
ความคืบหน้าการด�ำเนินการ (กรณีทไี่ ม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�ำการนับถัดจากวันทีห่ น่วยงานมีการตอบ
รับผ่านระบบฯ/รายงานครั้งที่ 1)  ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (ส�ำหรับเดือนกุมภาพันธ์
ก�ำหนดเป็นวันท�ำการสุดท้ายของเดือน) จนกว่าการด�ำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  หากไม่
รายงานในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดแม้แต่ครัง้ เดียวจะถือว่าการด�ำเนินการในเรือ่ งร้องเรียนนัน้ ๆ ไม่สมบูรณ์
ในขั้นตอนนี้ (1 คะแนน)
ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานจัดให้มรี ปู ภาพหรือหลักฐานอืน่ ๆ ประกอบการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปทาง อีเมล์ bma.rongtook@gmail.com โดยกอง
กลางจะด�ำเนินการสุ่มตรวจรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา            
จ�ำนวน 30% ของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนในระบบฯ ที่มีสถานะการด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละ
เดือน โดยผลการสุ่มตรวจจะต้องถูกต้อง สอดคล้องกับการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์
กรุงเทพมหานคร (MIS) ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของจ�ำนวนเรือ่ งทีส่ มุ่ ตรวจ มิฉะนัน้ จะต้องถูกหักคะแนน
เดือนละ 0.2 แต่ไม่เกินคะแนนเต็มของขั้นตอนนี้ ตลอดปีงบประมาณ (3 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 3 : การรายงานผล : พิจารณาการจัดท�ำรายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปการด�ำเนินการแก้ไขเรื่องร้อง
เรียนหรือข้อเสนอแนะ ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ทุกเดือนและน�ำส่งให้กองกลาง ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น  มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน เดือนละ 0.1
คะแนน แต่ไม่เกินคะแนนเต็มของขั้นตอนนี้ ตลอดปีงบประมาณ  (2 คะแนน)
กรณีที่ระบบฯ ขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ให้หน่วยงานพิมพ์หน้าจอ (Print
Screen) ที่แสดงความผิดปกติของระบบฯ แนบรายงานประจ�ำเดือน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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หมายเหตุ
1. วิธีการนับวันปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 และ 2 หน่วยงานประเมินและหน่วยงานผู้ถูกประเมินให้นับ
เฉพาะวันท�ำการ หากวันที่ก�ำหนดในขั้นตอนใดตรงกับวันหยุดท�ำการ หน่วยงานต้องปฏิบัติในวันท�ำการถัดไป
เท่านั้น
2. กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฯ ให้หน่วยงานนั้น ๆ ได้รับคะแนนเต็มส�ำหรับตัวชี้วัดนี้

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
1.
2.
3.
4.

บันทึกรายงานผล  ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์  
แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานด�ำเนินการ
รูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการด�ำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งทางอีเมล์ bma.rongtook@
gmail.com

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองกลาง  ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
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ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาการให้บริการ
ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
น�ำ้ หนัก : ร้อยละ
Line
7

Staff
7

Line & Staff
7

ค�ำอธิบาย : การประเมินตามตัวชี้วัดที่ 3.2 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ
1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ (Best Service) ทีห่ น่วยงานน�ำเสนอเพือ่
ขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผา่ นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2558) (น�้ำหนักคะแนน ร้อยละ 3)
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานต้องคัดเลือกโครงการให้
บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2558 ที่มีความโดดเด่นและส�ำคัญ อย่างน้อย 2 โครงการ เสนอต่อคณะ
กรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครพิจารณา และส�ำนักงาน ก.ก.  จะตรวจติดตามผล
การด�ำเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว่าหน่วยงานยังสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการ
หรือมีการพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องหรือไม่   โดยหน่วยงานต้อง
ด�ำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของ
กรุงเทพมหานครก�ำหนด
2. การด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (น�้ำหนักคะแนนร้อยละ 4)
		
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้                   
บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการ
ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  โดยพิจารณาจากภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการ
ของผู้รับบริการ หรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้                   
บริการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยการน�ำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
เช่น ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยระบบ Lean เทคนิคการรื้อปรับระบบงาน (Reengineering)                       
การออกแบบกระบวนการใหม่ (Process Redesign) ฯลฯ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท�ำงาน       
หรือการน�ำองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการจัดกิจกรรม
เพือ่ การเรียนรูต้ า่ ง ๆ  เป็นต้น  ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของลักษณะการบริการทีห่ น่วยงานนัน้ ๆ ต้องการพัฒนา
โดยอาจจ�ำแนกลักษณะการให้บริการได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
1. การให้บริการทางระบบอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้                
บริการได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ต้องเป็นการให้บริการแก่
ประชาชนหรือผู้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จ   มิใช่การให้ข้อมูลหรือการให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทาง
อินเตอร์เน็ตเท่านั้น
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2. การให้บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
บริการ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้รบั บริการอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานเวลาและคุณภาพทีห่ น่วยงานผูใ้ ห้บริการ
ก�ำหนดทุกครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานต้องพัฒนาระบบให้พร้อมบริการก่อนน�ำเสนอโครงการ  
3. การก�ำหนดงานบริการทีส่ มควรให้เอกชน/ชุมชน/ภาคส่วนอืน่ ด�ำเนินการแทน ซึง่ จะให้บริการทีด่ แี ละคุม้
ค่ากว่าที่หน่วยงานด�ำเนินการเอง ซึ่งต้องเป็นงานบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ผู้รับบริการได้รับประโยชน์
โดยตรง และมิได้เป็นงานประจ�ำที่หน่วยงานต้องด�ำเนินการอยู่แล้ว
4. การจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์สว่ นกลางเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถบันทึก แลกเปลีย่ น  เชือ่ มโยง
และใช้ประโยชน์ขอ้ มูลร่วมกันได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั
บริการที่จะขอหรือน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้  
5. การลดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการเกีย่ วกับการให้บริการ โดยการบริการยังคงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือมีมาตรฐานเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม  
6. การเพิ่มช่องทางในการให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการมากขึ้น  นอกเหนือจากช่องทาง
เดิมที่หน่วยงานให้บริการตามปกติอยู่แล้ว
7. การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) หมายถึง การด�ำเนินกิจกรรม
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับหน่วยงาน ด้วยการใช้
ทรัพยากรจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ในอันที่จะท�ำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข โดย
กิจกรรมที่ด�ำเนินการต้องมีลักษณะ ดังนี้
1) ด�ำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
2) ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่สร้างปัญหาแก่ผู้รับบริการ/ชุมชน/สังคมที่อยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
3) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงาน และ
4) ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ แี ละยัง่ ยืนต่อสังคม/ชุมชน  โดยให้ ประชาชน/
ผู้รับบริการมีส่วนร่วม และ
  
5) ไม่ใช่การบริจาค  หรือการท�ำบุญ  
8. การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ หมายถึง การสร้างหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการให้
บริการใหม่ ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการของหน่วยงาน
ฯลฯ
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ผู้รับบริการ  หมายถึง
      1. ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ
      2. บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการจากหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร
แนวทางการน�ำเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
1. ระบุประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หรือความต้องการของผูร้ บั บริการทีท่ ำ� ให้หน่วยงานต้องด�ำเนินโครงการให้
บริการที่ดีที่สุด
2. ระบุเทคนิค/แนวคิด/องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่หน่วยงานมีหรือที่ใช้ในการพัฒนา/ด�ำเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด
3. ระบุนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับโครงการ
4. มุ่งเน้นการให้บริการเป็นหลัก มีลักษณะการให้บริการที่โดดเด่น มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  และสร้าง
ความเป็นเลิศ เมื่อเทียบกับการให้บริการตามปกติของหน่วยงาน
5.   มีคุณภาพ คุ้มค่า มีความยากง่าย และความท้าทายที่เหมาะสม
6. กรณีเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หากเป็นระบบที่กรุงเทพมหานครมี
อยูแ่ ล้ว  ให้นำ� มาพัฒนาปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ และในกรณีทเี่ ป็นโครงการใหม่ ต้องผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครก่อน จึงสามารถน�ำ
เสนอเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดได้
7.   หน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไปสามารถด�ำเนินโครงการร่วมกันได้ในลักษณะของหุ้นส่วนที่สามารถ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�ำเนินการและการวัดผลโครงการได้ชัดเจน  โดยให้หน่วยงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้นำ� เสนอโครงการ
8. ไม่เป็นโครงการทีเ่ กิดจากนโยบายหรือการสัง่ การของผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร หรือส�ำนักทะเบียนกลาง
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
9. ไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะการให้บริการเช่นเดียวกับการให้บริการในศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center)
10. ไม่ เ ป็ น โครงการให้ บ ริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ทุ ก หน่ ว ยงานได้ น� ำ เสนอมาแล้ ว ในปี ง บประมาณที่ ผ ่ า นมา                         
(พ.ศ. 2551 – 2558) ซึ่งถือเป็นภารกิจปกติที่หน่วยงานต้องด�ำเนินการ  ยกเว้นมีประเด็นการพัฒนาที่
โดดเด่น/แตกต่างไปจากโครงการฯ เดิม และเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการมากขึ้น

วิธีการประเมินผล
ประเมินผลส�ำเร็จโครงการตามตัวชี้วัดของลักษณะการให้บริการและตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ในโครงการ  
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การก�ำหนดตัวชี้วัดโครงการ
ต้องก�ำหนดตัวชีว้ ดั อย่างน้อย 3 ตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถวัดถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการด�ำเนิน
โครงการ เช่น จ�ำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ระยะเวลาลดลง ความผิดพลาดน้อยลง มีความคุ้มค่าและประหยัด
ทรัพยากร ตลอดจนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
ส�ำหรับการก�ำหนดค่าเป้าหมายตัวชีว้ ดั ให้หน่วยงานน�ำเสนอตามบริบทของโครงการ ซึง่ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ของกรุงเทพมหานครจะเป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของค่าเป้าหมายตามลักษณะการ
ให้บริการ โดยการเทียบเคียงกับมาตรฐานการให้บริการในปีที่ผ่านมา  และมาตรฐานของประเทศอาเซียน (หากมี)

สูตรการคำ�นวณ :
ผลรวมของผลการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด
จำ�นวนตัวชี้วัดทั้งหมด

  =  ผลคะแนนการดำ�เนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

		n ผลการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด : วัดจากผลงานที่สามารถด�ำเนินการได้ หารด้วยเป้าหมายของ               
ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ คูณ 100 ทั้งนี้ หากสามารถด�ำเนินการได้ผลงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็น                
ร้อยละ 100
ผลงานที่สามารถด�ำเนินการได้
เป้าหมายของตัวชี้วัด

x 100  =  ผลการดำ�เนินการตามตัวชี้วัด

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

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

การด�ำเนินการ :
1. หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดท�ำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ส�ำรวจและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการของผู้รับบริการ  
1.2 ส�ำรวจและระบุเทคนิค /แนวคิด/องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่หน่วยงานมีหรือที่ต้องใช้
ในการพัฒนา/ด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
1.3 จัดท�ำโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามหัวข้อที่ก�ำหนด (รายละเอียดตามแบบน�ำเสนอโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุดประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  และส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก.  ตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนด
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1.4 หั ว หน้ า หน่ ว ยงานน� ำ เสนอโครงการต่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด
ของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามระยะเวลาที่ก�ำหนด และหาก
คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับแก้โครงการ หน่วยงานต้องด�ำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ
(รายละเอียดตามแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมโครงการให้บริการที่ดีที่สุด)
1.5 เสนอผู้มีอำ� นาจเพื่อขออนุมัติโครงการให้บริการที่ดีที่สุด  หลังจากโครงการผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ แล้ว
2. หน่วยงานผู้รับการประเมินด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามแนวทาง/กิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ใน                
โครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนด และรายงานผลการด�ำเนินการพร้อมส่งเอกสาร/หลักฐาน                
ให้ส�ำนักงาน ก.ก. พิจารณาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
3. ส�ำนักงาน ก.ก. พิจารณาผลส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ (Best Service)   ตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนดังกล่าว ถือว่าหน่วยงานไม่ขอรับการประเมินตาม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
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แบบนําเสนอโครงการใหบริการที่ดีที่สุดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนวยงาน ............................................
ชื่อโครงการ..........................................................

ปัญหา/ความตองการ
ระบุประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นหรือความตองการ
ของผูรับบริการที่ทําใหหนวยงานตองดําเนิน
โครงการ

องคความรู
ระบุเทคนิค /แนวคิด/องคความรู/แนวปฏิบัติที่
เปนเลิศ ที่หนวยงานมีหรือที่ตองใชในการพัฒนา/
ดําเนินโครงการ

คุณคา/เปาหมาย
ระบุคุณคา/เปาหมาย ที่ไดรับจากการดําเนิน
โครงการ

ผูรับบริการ
ระบุกลุมผูรับบริการ

กิจกรรมหลัก
ระบุกิจกรรม/แนวทางที่จะดําเนินการ เพื่อใหโครงการประสบผลสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด
โครงการที่กําหนดไว

ตัวชี้วัด
ระบุตัวชี้วัดอยางนอย 3 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุม
ใน 3 มิติ คือ
- มิติดานคุณภาพ
- มิติดานปริมาณ
- ความสอดคลองกับคุณคา/เปาหมาย
ของโครงการ

หุนสวน
ระบุหุนสวน/เครือขาย/ผูเกี่ยวของที่รวมดําเนิน
โครงการกับหนวยงาน
ทรัพยากรที่ใช
ระบุทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
ระบุระยะเวลาในการดําเนินการ
(เริ่มตน – สิ้นสุดการดําเนินโครงการ)
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แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมโครงการให้บริการดีที่สุด
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1. การส่งโครงการ
• หน่วยงานจัดท�ำโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ (ตามแบบน�ำเสนอโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559) ส่งให้ส�ำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการพร้อมไฟล์ข้อมูล (ไฟล์ข้อมูลส่งทาง e-mail :
bestservicebma@gmail.com) ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด หากพ้นก�ำหนดจะถูกตัดคะแนนในตัวชีว้ ดั ที่ 3.2
เท่ากับ 0.5 คะแนน และตัดคะแนนเพิ่มอีก วันละ 0.01 คะแนน (จากน�ำ้ หนักคะแนนของตัวชี้วัดที่ 3.2)  
2. การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการ
• ส�ำนักงาน ก.ก. จะพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม/ความครบถ้วนของโครงการในเบื้องต้น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ตัวชี้วัดที่ 3.2
• กรณีโครงการที่น�ำเสนอมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ส�ำนักงาน ก.ก. จะประสานหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไขโครงการในเบื้องต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก�ำหนด
3. การพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ
• ส�ำนักงาน ก.ก. รวบรวมโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของ
กรุงเทพมหานคร ครั้งละ 15 – 20 หน่วยงาน จนกว่าคณะกรรมการฯ จะพิจารณาแล้วเสร็จ
• ส�ำนักงาน ก.ก. จะแจ้งก�ำหนดวัน/เวลา/สถานที่ ให้หน่วยงานทราบเพือ่ เข้าร่วมประชุมและชีแ้ จงรายละเอียด
โครงการต่อคณะกรรมการฯ
• แนวทางการพิจารณา
		o พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
		o พิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกิจกรรมหลักของโครงการ โดยมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก
		o พิจารณาโครงการทีห่ น่วยงานเสนอ/ปรับปรุงแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 2 ครัง้ หากไม่ผา่ น
การพิจารณาภายใน 2 ครั้ง  หน่วยงานจะไม่ได้รับการประเมินผลในตัวชี้วัดที่ 3.2
• ผลการพิจารณาโครงการ จะระบุเป็น 4 ลักษณะ
		o อนุมัติ หมายถึง หน่วยงานสามารถด�ำเนินโครงการได้ตามแผนที่ก�ำหนด
		o ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ หมายถึง หน่วยงานต้องด�ำเนินการปรับปรุง/แก้ไขโครงการ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ และส่งให้สำ� นักงาน ก.ก. พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ
o ปรับปรุงแก้ไขและน�ำเข้าพิจารณาใหม่ หมายถึง หน่วยงานต้องด�ำเนินการปรับปรุง/แก้ไขโครงการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และน�ำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่
o ไม่อนุมัติ หมายถึง หน่วยงานไม่ได้รับอนุมัติให้น�ำโครงการดังกล่าวขอรับการประเมินในตัวชี้วัดที่ 3.2
4. การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
• ส�ำนักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (http://            
circular.bangkok.go.th) ภายในเวลา 7 วันท�ำการนับจากวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ   ซึ่งผลการพิจารณา
ประกอบด้วย  เหตุผล  ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต้องปฏิบัติหรือแก้ไข
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• เมื่อส�ำนักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานทราบในแต่ละครั้ง

•

หน่วยงานต้องปรับปรุง/แก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการฯ และส่งให้สำ� นักงาน ก.ก. ภายใน 10 วันท�ำการ
นับถัดจากวันที่ส�ำนักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณา  (ส่งทาง e-mail : bestservicebma@gmail.com)
หากหน่วยงานไม่ส่งโครงการภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดจะถูกตัดคะแนนในตัวชี้วัดที่ 3.2 วันละ 0.02 คะแนน
(จากน�้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัดที่ 3.2)   
กรณีโครงการไม่ได้รับอนุมัติและหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ   หน่วยงาน
สามารถร้องขอทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รวมทัง้ ขอชีแ้ จงเหตุผลเพิม่ เติม
ต่อคณะกรรมการฯ ได้ โดยแจ้งความจ�ำนงต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านหัวหน้า
ส�ำนักงาน ก.ก. ภายใน 7 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา  และเมื่อคณะกรรมการฯ  ได้
พิจารณาทบทวนโครงการแล้ว ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงาน ก.ก.
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จของผลการด�ำเนินโครงการตามตัวชี้วัด
2. แบบฟอร์มการให้คะแนนการด�ำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
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ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด 3.3 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
น�ำ้ หนัก : ร้อยละ
Line
6

Staff
6

Line & Staff
6

ค�ำอธิบาย : การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการจากหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการส�ำรวจครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน
6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน
ฯลฯ

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

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

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

คะแนนที่ได้เป็นไปตามค่าเฉลี่ยผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 2 ครั้ง คือ การน�ำคะแนนผล
ส�ำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 รวมกับคะแนนผลส�ำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 หารด้วยจ�ำนวนครั้งในการส�ำรวจ
ความพึงพอใจฯ (หาร 2) และใช้ทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง
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เหตุผล :
1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า                    
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าใน                    
เชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่                    
จ�ำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอ�ำนาจ การตัดสินใจ การอ�ำนวยความสะดวก                 
และ การตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลของงาน และความรั บ ผิ ด ชอบของผู                            ้
ปฏิบัติงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ท�ำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตาม                
โครงการต่าง ๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมี   
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจหากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการ                    
ไม่พึงพอใจยังไม่นับว่ามีการปฏิบัติงานและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจ               
จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก

การด�ำเนินการ :
1. ให้ทุกหน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่ว ๆ ไปกับประชาชน หรือบุคคลของหน่วยงาน               
หรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้าน เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. ผูป้ ระเมินท�ำการประเมินผลความพึงพอใจผูร้ บั บริการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอก ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 3.3 ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เพื่อ                
น�ำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณา
3. แบบส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครก�ำหนด

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของหน่วยงานนั้น ๆ               
ไว้ทหี่ น่วยงาน พร้อมให้ผปู้ ระเมินผลตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน : คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและกองงานผู้ตรวจราชการ
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ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.4 : ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
น�ำ้ หนัก : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

ค�ำอธิบาย :
แนวคิดในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นแนวคิดในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของตนเอง โดยน�ำหลักการ 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด  สร้างมาตรฐาน
สร้างนิสัย มาใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เป็นพื้นฐานที่ทุกหน่วยงานต้องด�ำเนินการ
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินผล “การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน”
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จะด�ำเนินการตรวจประเมินผล “การพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน” ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตามการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยแบ่งหัวข้อ
การประเมินออกเป็น 4 หมวด ดังต่อไปนี้
   
หมวดที่ 1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระบบเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดในสถานที่ท�ำงาน
หมวดที่ 2 ความปลอดภัยในสถานที่ทำ� งาน
หมวดที่ 3 สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำ� งาน (ภายใน – ภายนอก)
หมวดที่ 4 การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน

สูตรคำ�นวณ :
คะแนนการประเมินฯ รอบที่ 1 + คะแนนการประเมินฯ รอบที่ 2
จ�ำนวนรอบของการตรวจประเมิน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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เกณฑ์ในการให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 คะแนนความส�ำเร็จของการพัฒนาฯ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
ผลรวมคะแนนความส�ำเร็จ ของการพัฒนาฯ <80

2
80

3
85

4
90

5
≥95

หมายเหตุ : หากผลรวมความส�ำเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอยู่ระหว่าง 80-85, 85-90 และ                   
90-95 คะแนน ให้ค�ำนวณคะแนนที่ได้รับโดยเทียบช่วงชั้นคะแนน 5 เท่ากับ 1 คะแนน ส่วนที่น้อยกว่า 5 ให้ก�ำหนด
เป็นจุดทศนิยม เช่น
ผลรวมคะแนนเท่ากับ 92 คะแนน คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 4+ (2/5) = 4.4
ผลรวมคะแนนเท่ากับ 89 คะแนน คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 3+ (4/5) = 3.8

การด�ำเนินการ :
1. ผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานคร/กองงานผูต้ รวจราชการ ก�ำหนดแบบประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของหน่วยงาน จ�ำนวน 3 แบบ ดังนี้
1.1 แบบประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ของส�ำนัก/ส�ำนักงาน/ส่วนราชการใน                 
ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
1.2 แบบประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ของส�ำนักงานเขต
1.3 แบบประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ของโรงเรียน
2. หน่วยงานด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
3. คณะผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานครและกองงานผูต้ รวจราชการ ก�ำหนดแผนการออกตรวจประเมินผล
4. คณะผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจประเมินผลการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของหน่วยงานตามแบบประเมินฯ โดยไม่มีการแจ้งวันและเวลาในการเข้าตรวจประเมิน จะมีการแจ้งเพียงช่วงเวลา
ในการตรวจประเมินเท่านั้น
5. กองงานผู้ตรวจราชการจัดท�ำสรุปผลคะแนน ส่ง ส�ำนักงาน ก.ก.

แนวทางการประเมินผล :
คณะผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจประเมินผลการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม  ในการท�ำงาน
ของหน่วยงานตามแบบประเมินฯ รอบการตรวจประเมิน 2 รอบ เป็นดังนี้
รอบที่ 1 ตรวจประเมินช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
รอบที่ 2 ตรวจประเมินช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2559
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล:
1. เอกสารประกอบการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของหน่วยงาน เช่น ค�ำสั่ง/
หนังสือมอบหมายงาน, รายงานการประชุม, เอกสารภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น              
2. แบบประเมินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน :  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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มิติที่

4 ด้านการพัฒนาองค์การ

ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาระบบราชการใสสะอาด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
น�ำ้ หนัก : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

ค�ำอธิบาย :
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร หมายถึงการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก                   
คณะผู้ประเมิน เพื่อให้หน่วยงานให้ความส�ำคัญต่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีกลไกการบริหารงาน                
ที่มีมาตรฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างความพึงพอใจต่อประชาชน  

วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนตัวชี้วัดที่ดำ� เนินการ x 100
จ�ำนวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ

= ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
          ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-   ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของผลการด�ำเนินการตามเป้าหมาย

1
76

2
81

3
86

			 * หมายเหตุ ต�่ำกว่าร้อยละ 76 ได้ 0 คะแนน
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4
91

5
>95

เหตุผล :
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก�ำหนดมาตรการหรือแนวทาง                    
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง                  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น                
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                         
การทุจริต กรุงเทพมหานครจึงได้ก�ำหนดเป็นแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และให้              
ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครน�ำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดระบบ
การท�ำงานที่ดี สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน :  ส�ำนักงาน ก.ก.
การด�ำเนินการ :
1. หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้าง
ราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
2. คณะกรรมการตรวจและประเมินผลของกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการตรวจและประเมินผลหน่วยงานและ
ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานครตามแนวทางการประเมินที่ก�ำหนดในแผน ฯ

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
หน่วยงานที่รับการตรวจ จะต้องจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบ                
ข้อมูล        

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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เกณฑการใหคะแนน

แนวทางการประเมิน

2.1 ปลอดจากการทุจริต

1

ไมมีเรื่อง
รองเรียน
ทุจริต

ครั้ง/ป

เรื่อง

1) มีการอบรม หรือเผย
แพรใหความรูเกี่ยวกับ
การกระทําทุจริตฯ และ
การกระทําที่เปน
ผลประโยชนทับซอน

2) ไมมีการกระทําผิดกฎ
ระเบียบขอบังคับที่เปน
การทุจริตฯ อันกอใหเกิด
ความเสียหายแกราชการ

-

-

-

1
ครั้ง

- โครงการ
- ภาพถายกิจกรรม
- เอกสาร เชน แผนพับ ปชส.
หนังสือเวียน ใบลงทะเบียน
เปนตน
ไมมีเรื่อง - ใชขอมูลจากหนวยงานกลางที่รับ
รองเรียน เรือ่ งรองเรียนในรอบปที่มีการ
ทุจริต ประเมิน

2
ครั้ง

2. หลักจริยธรรม เปนการยึดมั่นความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

หมายเหตุ
หนวยนับ คาเปา 1
2
3
หมาย
1. หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมายและกฎขอบังคับใหทันสมัย และเปนธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามและการบังคับใช
ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน
1
1
ทุกหนวยงาน
ครั้ง/ป
- รายงานการประชุม
กฎระเบียบของหนวยงาน - มีการตรวจสอบหรือ
มีความถูกตองตามกฎหมาย ทบทวนกฎ ระเบียบตาง ๆ
ครั้ง - บันทึกการนําเสนอ
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ใหทันสมัยและเหมาะสม
- ผลสรุป
อยูเสมอ

หลักธรรมาภิบาล/
องคประกอบ

แผนปฏิบัติการการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน

แนวทาง
การประเมิน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ
1
2
3
หนวย คาเปา
นับ
หมาย
1
1
2
2.2 ปลอดจากการกระทํา 1) มีการอบรมหรือเผยแพร ครั้ง/ป
- โครงการ
ทุกหนวยงาน
ครั้ง
ครั้ง - ภาพถายกิจกรรม
ผิดวินัย
ใหความรูเกี่ยวกับวินัย/
- เอกสาร เชน แผนพับ ปชส.
แนวทางการลงโทษทาง
หนังสือเวียน ฯลฯ
วินัย/ประมวลจริยธรรม
2
2
3
ครั้ง/ป
- ภาพถายกิจกรรม
ทุกหนวยงาน
2) มีการจัดกิจกรรมการ
ครั้ง
ครั้ง - เอกสารประกอบ เชน แผนพับ
สงเสริมจริยธรรมแกบคุ ลากร
หนังสือเวียน ฯลฯ
ในหนวยงาน
3. หลักความโปรงใส เปนการปรับปรุงกลไกการทํางานใหมคี วามโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
และมีกระบวนการใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจน
ทุกหนวยงาน
มีความโปรงใสดานการ 1) มีการจัดตั้งศูนยขอมูล
มีครบ
มีครบ - มีการจัดตั้งศูนย ฯ
เปดเผยขอมูล
ทุก
ทุก - มีคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่
ขาวสาร/เผยแพรขอมูล
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน - มีการลงทะเบียนผูมาขอรับ
ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
บริการ
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
- มีการแจงสิทธิกรณีไมอนุญาต
3
3
4
1) กลองรับความคิดเห็น
ทุกหนวยงาน
2) มีชองทาง / เครื่องมือให ชองทาง/
ชองทาง/ ชองทาง/ 2) โทรศัพท
ประชาชนไดแสดงความ เครื่องมือ
คิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน
เครื่องมือ เครื่องมือ 3) เว็บไซต เฟสบุค
และนําไปปรับปรุง
4) อื่น ๆ เชน แบบสอบถาม

กลยุทธ

เปาหมาย
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ตัวชี้วัด
หนวยนับ คาเปา
หมาย
2
ประเภท

เปาหมาย
1

2

3

เกณฑการใหคะแนน
แนวทางการประเมิน

หนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

2
3
3) มีการประชาสัมพันธ
- คูมือการปฏิบัติราชการ
สํานักงานเขต
ขอมูล /ขั้นตอนการ
และสํานักทีม่ ี
ประเภท ประเภท - แผนพับประชาสัมพันธ
ทํางาน/การใหบริการ
- เอกสารหลักฐานอื่น เชน
ลักษณะงานในการ
ใหประชาชนทราบ
แผนผังขั้นตอน บอรด ปชส. ใหบริการประชาชน
4. หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู รวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบปญหาสําคัญของสวนรวมทุกระดับ
ไมวาดวยการแสดงความเห็น การประชาพิจารณ และการแสดงประชามติ
2
2
3
ทุกสํานักงานเขต
เปดโอกาสใหประชาชนมี 1) เขารวมกิจกรรม/
ประเภท
- คําสั่งแตงตั้ง
ประเภท ประเภท - รายงานการประชุม
สวนรวม
การทํางานของหนวยงาน
- ภาพถายกิจกรรม
- ใบลงทะเบียน
2
2) แสดงความคิดเห็น
ขัน้ ตอน
ทอด รายงาน นําไป - รายงานสรุปผลตอผูบริหาร ทุกหนวยงาน
แบบ ผูบริหาร ปรับปรุง หนวยงาน
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
- การนําผลไปปรับปรุง
สอบถาม ทราบ
หรือการสํารวจความพึงพอใจ
- เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ
ผลสรุป
ในการปฏิบตั งิ าน และ
การนําผลสรุปไปปรับปรุง
2
2
3
3) มีการจัดกิจกรรมและ กิจกรรม/ป
- เอกสารประกอบการรณรงค ทุกหนวยงาน
กําหนดแนวทางปฏิบัติใน
กิจกรรม กิจกรรม เชน แผนพับ ภาพถายกิจกรรม
การขอความรวมมือกับ
มาตรการคุมครองผูแจง
สื่อมวลชน ประชาชน
เบาะแส ฯลฯ
และขาราชการ เพื่อเฝา
ระวังพฤติกรรมการทุจริต
และประพฤติมิชอบภายใน
หนวยงาน

หลักธรรมาภิบาล/
องคประกอบ
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แบบสอบถาม
ใชแบบ
ที่ กทม.
กําหนด

หมายเหต
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

แนวทางการประเมิน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หนวยนับ

หมายเหตุ
คาเปา 1
2
3
หมาย
5. หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การเอาใจใสปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลอันเกิดจากการกระทําของตนเอง
2
2
3
มีระบบการติดตามและ 1) หนวยงานมีการประชุม ครั้ง/ป
- รายงานการประชุม
ทุกหนวยงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ และติดตามผลการ
ครั้ง
ครั้ง - เอกสารอื่น ๆ
ราชการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่
อยางสมํ่าเสมอ
2
2
3
- คําสั่งแตงตั้ง
ทุกหนวยงาน
2) มีคณะทํางาน/ระบบ
ครั้ง/ป
เพื่อตรวจติดตามผลการ
ครั้ง
ครั้ง - สรุปผลการตรวจประเมิน
- ภาพถายกิจกรรม
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
6. หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหประหยัด ใชสอยทรัพยากรอยางคุมคา
หนวยงานมีการประหยัด - หนวยงานมีการรณรงค รอยละ/ป ลดไดไมนอ ย
ลดได - เอกสารสรุปการใชสอย
ทุกหนวยงาน
และใชทรัพยากรใหเกิด และใชสอยทรัพยากร
กวารอยละ
ไมนอย ทรัพยากรของหนวยงาน
ประโยชนสูงสุด
อยางมีประสิทธิภาพ
0. 5 เมือ่
กวา
นํ้ามัน โทรศัพทสํานักงาน
เทียบกับ
รอยละ - เอกสารการรณรงค
ปงบ
0.5 - ภาพถายกิจกรรม
ประมาณ
ทีผ่ า นมา

หลักธรรมาภิบาล/
องคประกอบ
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน

ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กรุงเทพมหานคร
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ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ค�ำรับรองระหว่าง
……………………………………………. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และ
……………………………………………. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้รับค�ำรับรอง
ผู้ท�ำค�ำรับรอง

๒. ค�ำรับรองนี้เป็นค�ำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส�ำหรับระยะเวลา  ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. รายละเอียดของค�ำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 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. ๒๕๕๙ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง ตามที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายค�ำรับรองฯ นี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ......................................... ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามค�ำรับรองที่จัดท�ำขึ้นนี้
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก-3

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

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

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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เอกสารประกอบ ๒

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานัก สํานักงาน สํานักงานเขต และสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

มิติที่ 1 ดาน รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
ประสิทธิผล ประจำของหนวยงาน
ตามพันธกิจ
มิติที่ 1 รวม (รอยละ)
มิติที่ 2 ดาน 2.1 รอยละสําเร็จของการใชจาย
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ
ของการ
2.1.1 รอยละความสําเร็จของ
ปฏิบัติ
การกอหนี้ผูกพัน
ราชการ
2.1.2 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป
2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบ
การเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํางบการเงินทันเวลา
และถูกตอง
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสินประจําป 2558
ทันเวลาและถูกตอง
2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
มิติที่ 2 รวม (รอยละ)
มิติที่ 3
3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่อง
ดาน
รองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
คุณภาพ 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การปฏิบัติ
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ราชการ
(Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน
มิติที่ 3 รวม (รอยละ)

รอยละ

นํ้าหนัก (รอยละ)
ประเภทหนวยงาน*
Line Staff Line & Staff
45
45
45

รอยละ

45
14

45
14

45
14

(5)

(5)

(5)

1

2

(7)

(7)

(7)

1.4

2.8

4.2

5.6

7

(2)
5

(2)
5

(2)
5

0.4

0.8

1.2

1.6

2

(2.5)

(2.5)

(2.5)

1

2

3

4

5

(2.5)

(2.5)

(2.5)

1

2

3

4

5

ระดับ

5

5

5

≤88

91

94

97

100

ระดับ

24
8

24
8

24
8

≤7

7.25

7.5

7.75

8

รอยละ

7

7

7

60

70

80

90

100

ระดับ

6

6

6

1

2

3

4

5

ระดับ

5

5

5

<80

80

85

90

≤ 95

26

26

26

หนวยวัด

คะแนน

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1
20

2
40

3
60

4
80

5
100

3

4

5

ก-6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มิติ
มิติที่ 4
ดานการ
พัฒนา
องคการ

นํ้าหนัก (รอยละ)
ชื่อตัวชี้วัด
หนวยวัด
ประเภทหนวยงาน*
Line Staff Line & Staff
รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ รอยละ 5
5
5
การสรางราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
มิติที่ 4 รวม (รอยละ)
5
5
5
รวมทั้งหมด
100 100
100

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1
76

2
81

3
86

4
91

5
>95

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก-7

ก-8 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)…………

กรุงเทพมหานคร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก-9

ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร) ....................................................
กรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. รายละเอียดของค�ำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 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. ๒๕๕๙ ของ (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)...............................
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น�้ำหนัก
ก-10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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
อื่น ๆ 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. 2559 ก-11

เอกสารประกอบ ๑

แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ของ … (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)..................................

ก-12 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ ๒

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานัก สํานักงาน สํานักงานเขต และสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

มิติที่ 1 ดาน รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
ประสิทธิผล ประจำของหนวยงาน
ตามพันธกิจ
มิติที่ 1 รวม (รอยละ)
มิติที่ 2 ดาน 2.1 รอยละสําเร็จของการใชจาย
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ
ของการ
2.1.1 รอยละความสําเร็จของ
ปฏิบัติ
การกอหนี้ผูกพัน
ราชการ
2.1.2 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป
2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบ
การเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํางบการเงินทันเวลา
และถูกตอง
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสินประจําป 2558
ทันเวลาและถูกตอง
2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
มิติที่ 2 รวม (รอยละ)
มิติที่ 3
3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่อง
ดาน
รองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
คุณภาพ 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การปฏิบัติ
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ราชการ
(Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน
มิติที่ 3 รวม (รอยละ)

รอยละ

นํ้าหนัก (รอยละ)
ประเภทหนวยงาน*
Line Staff Line & Staff
45
45
45

รอยละ

45
14

45
14

45
14

(5)

(5)

(5)

1

2

(7)

(7)

(7)

1.4

2.8

4.2

5.6

7

(2)
5

(2)
5

(2)
5

0.4

0.8

1.2

1.6

2

(2.5)

(2.5)

(2.5)

1

2

3

4

5

(2.5)

(2.5)

(2.5)

1

2

3

4

5

ระดับ

5

5

5

≤88

91

94

97

100

ระดับ

24
8

24
8

24
8

≤7

7.25

7.5

7.75

8

รอยละ

7

7

7

60

70

80

90

100

ระดับ

6

6

6

1

2

3

4

5

ระดับ

5

5

5

<80

80

85

90

≤ 95

26

26

26

หนวยวัด

คะแนน

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1
20

2
40

3
60

4
80

5
100

3

4

5

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก-13

มิติ
มิติที่ 4
ดานการ
พัฒนา
องคการ

นํ้าหนัก (รอยละ)
ชื่อตัวชี้วัด
หนวยวัด
ประเภทหนวยงาน*
Line Staff Line & Staff
รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ รอยละ 5
5
5
การสรางราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
มิติที่ 4 รวม (รอยละ)
5
5
5
รวมทั้งหมด
100 100
100

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1
76

ก-14 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2
81

3
86

4
91

5
>95

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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

1.5

1

1

1

1

1

2.1
ร้อยละ 2

3.1
ร้อยละ 4

14 องค์ประกอบย่อย
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

3 องค์ประกอบย่อย
2.2
ร้อยละ 4
2 องค์ประกอบย่อย

2.3
ร้อยละ 2

3.2
ร้อยละ 4

คะแนนรวม
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ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข-3

ข-4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1)
ล�ำดับที่

งานประจ�ำ

(1)
ล�ำดับที่

งานเชิงยุทธศาสตร์

(2)
ตัวชี้วัด

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
ระดับความส�ำเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

(3)
ระดับความส�ำเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

(4)
เป้าหมาย

(4)
เป้าหมาย

(5)
ผลการด�ำเนินงาน

(5)
ผลการด�ำเนินงาน

(6)
ร้อยละความส�ำเร็จ
(5)
x 100
(4)

(6)
ร้อยละความส�ำเร็จ
(5)
x 100
(4)

สรุปผลการด�ำเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (ร้อยละ 70)

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

คะแนน
(ร้อยละ 3)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข-5

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. 2559
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส�ำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละของความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลส�ำเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกพัน
ระดับคะแนน
คะแนนร้อยละของความส�ำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

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. 2559
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส�ำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.2 ร้อยละของความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลส�ำเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม

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. 2559 ข-7

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความส�ำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลส�ำเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

1
0.4

2
0.8

3
1.2

4
1.6

5
2

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.1.3

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. 2559
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดท�ำงบการเงิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดท�ำงบการเงินที่ทำ� ได้จริง
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.2.1

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข-9

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความส�ำเร็จในการจัดท�ำงบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจ�ำปี 2558 ทันเวลาและถูกต้อง
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดท�ำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ท�ำได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.2.2

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. 2559
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลคะแนนรวมจาก 6 ขั้นตอน

1
≤88

2
91

3
94

4
97

5
100

ผลการด�ำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข-11

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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
≥7

2
7.25

3
7.5

4
7.75

5
8

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. 2559

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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. 2559 ข-13

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ 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. 2559

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 คะแนนความส�ำเร็จของการพัฒนาฯ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลรวมคะแนนความส�ำเร็จของการพัฒนาฯ

1
<80

2
80

3
85

4
90

5
≥95

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. 2559 ข-15

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหน่วยงาน : Line
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :
ต�ำแหน่ง :
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของผลการด�ำเนินการตามเป้าหมาย

0
<76

1
76

2
81

3
86

4
91

ผลการด�ำเนินงาน :
น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการด�ำเนินงาน

คะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

ค�ำชี้แจงรายละเอียดการด�ำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

ข-16 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5
>95

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
*******************************

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข-17

สำ�นักงาน ก.ก.

OFFICE OF THE BANGKOK METROPOLITAN
ADMINISTRATION CIVIL SERVICE COMMISSION

www.bangkok.go.th/csc

กลุ่มงานระบบบริหารและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
กองระบบงาน สำ�นักงาน ก.ก.
โทรศัพท์ 0 2221 2141-69 ต่อ 1460 หรือ 0 2226 3727
โทรสาร 0 2226 3726

