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ค�ำน�ำ
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จะบรรลุผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึง
บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกคนต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
การด�าเนินการดังกล่าว ส�านักงาน ก.ก. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
เป็นอย่างดีในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปี
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป

ส�านักงาน ก.ก.

สำรบัญ
หน้า
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
- การเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปี
- การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการ
- การจัดท�ารายงาน
- การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ
- การขอทบทวนผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การค�านวณคะแนน
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฏ

ค�าอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1

-

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
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ภาคผนวก ก
- แบบฟอร์มค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับกรุงเทพมหานคร
ระดับหน่วยงาน

ก-1
ก-2
ก-9

ภาคผนวก ข
- แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข-1
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อ.ก.ก. วิสามัญเกีย่ วกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ท�าการแทน ก.ก. ในการบริหารผลงาน
ระดับหน่วยงาน ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
ได้น�าหลักเกณฑ์ฯ เสนอ ก.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบแล้ว ซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังนี้
1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
(1) มิติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
(2) ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น
9 ตัวชี้วัดหลัก เป็นตัวชี้วัดส�าหรับประเมินส�านัก ส�านักงาน ส�านักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินในแต่ละตัวชีว้ ดั เดิมให้มคี วามเหมาะสม และ
สามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้มากขึ้น ยกเลิกตัวชี้วัด “ระดับความส�าเร็จของ
การด�าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�างาน” และเพิม่ ตัวชีว้ ดั ใหม่ เพือ่ ประเมินด้านคุณภาพชีวติ ในการท�างาน
(Quality of Work Life) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ตัวชี้วัด “ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน” และตัวชี้วัด “ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี”
2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(1) ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผลปรับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. 2560
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะ
ที่ 1 พ.ศ. 2556-2560 และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกรุงเทพมหานครประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(2) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดท�าแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบที่ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก�าหนด
เพือ่ ประกอบการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบตั ริ าชการระดับหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(3) ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมายกลาง เกณฑ์การให้คะแนน และน�า้ หนักคะแนนของตัวชีว้ ดั ส�าหรับการประเมิน
ผลการปฏิบตั ริ าชการ ในมิตทิ ี่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจของหน่วยงาน ต้องได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการ
เจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ก

(4) จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็น 2 ระดับ คือ
- ระดับกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการกับผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
- ระดับหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานครและ
รองปลั ด กรุ ง เทพมหานครที่ ก� า กั บ ดู แ ลในฐานะหั ว หน้ า กลุ ่ ม ภารกิ จ จั ด ท� า ค� า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการกั บ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
(5) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานครด�าเนินการตามค�ารับรองฯ ที่ได้
จัดท�าไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(6) กรณีหน่วยงานไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ตามทีไ่ ด้ให้คา� รับรองการปฏิบตั ริ าชการไว้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ
หน่วยงานสามารถขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน�้าหนักความส�าคัญ
ของตัวชีว้ ดั ตามค�ารับรองการปฏิบตั ริ าชการได้ โดยต้องได้รบั การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุทธรณ์
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
(7) หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานครจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
(8) คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปี จ�านวน 6 คณะ ที่แต่ละคณะ
ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้ตรวจราชการ รองผู้อ�านวยการส�านักและผู้อ�านวยการกองในสังกัด
ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ก.ก. หรือผู้อ�านวยการกองในสังกัดส�านักงาน ก.ก.
เป็นรองประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินตัวชี้วัด 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ส�านักการคลัง ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส�านักงาน ก.ก. ส�านักงานตรวจสอบภายในและ
กองกลาง ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ เข้าตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองตามระยะเวลาที่ก�าหนด
(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละ
หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ และส่งผลการประเมินให้ส�านักงาน ก.ก. เพื่อให้ส�านักงาน ก.ก. ประมวลผลน�าเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ก. วิสามัญ
เกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน
(10) ส�านักงาน ก.ก. จะเวียนแจ้งผลคะแนนการประเมินทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผลฯ
ให้หน่วยงานทราบในเบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ ยืนยันผลคะแนน และขอทบทวนผลคะแนนการประเมิน
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนน หรือการค�านวณคะแนน ก่อนน�าผลคะแนน
เสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน
(11) อ.ก.ก. วิสามัญเกีย่ วกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณาผลการปฏิบตั ริ าชการ
ตามค�ารับรองฯ ของหน่วยงาน และน�าเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ก.ก. เพื่อรับทราบผลการประเมิน
ข

(12) กรุงเทพมหานครน�าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านการบริหารงานบุคคล เช่น
การพัฒนา หรือการจัดสรรสิง่ จูงใจซึง่ อาจเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตวั เงินให้แก่หน่วยงานตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์
ที่กรุงเทพมหานครก�าหนด
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คณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร พิจารณาตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายกลาง เกณฑ์การให้คะแนน
และน�้าหนักคะแนนของตัวชี้วัดส�าหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

หน่วยงานจัดท�า
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ส่ง
ส�านักงาน ก.ก.

หน่วยงานสามารถอุทธรณ์ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายกลาง เกณฑ์การให้
คะแนน และน�้าหนักคะแนนของ
ตัวชี้วัด เสนอคณะกรรมการอุทธรณ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
(รอบที่ 1)

คณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร แต่ละคณะ
ออกตรวจติดตามประเมินผลฯ
ณ หน่วยงาน
(ระยะสิ้นปีงบประมาณ)

น�าผล
การประเมิน
ไปใช้

หน่วยงานจัดท�า
ค�ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ประจ�าปี ส่ง
ส�านักงาน ก.ก.

น�าผล
การประเมิน
เสนอ ก.ก.
และ
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
เพื่อทราบ

หน่วยงาน
ปฏิบัติราชการ
ตามค�ารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ

คณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร แต่ละคณะ
ออกตรวจติดตามประเมินผลฯ
ณ หน่วยงาน
(ระยะครึ่งปีงบประมาณ)

หน่วยงานสามารถอุทธรณ์ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายกลาง เกณฑ์การให้
คะแนน และน�้าหนักคะแนนของ
ตัวชี้วัด เสนอคณะกรรมการอุทธรณ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
(รอบที่ 2)
อ.ก.ก. วิสามัญ
เกี่ยวกับการ
สรรหา พัฒนา
บุคลากร และ
การประเมิน
พิจารณาผล
การประเมิน

หน่วยงาน
ขอทบทวน
คะแนน
การประเมิน
กรณีมี
ข้อผิดพลาด

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดส่งผล
คะแนนแต่ละ
ตัวชี้วัดให้
ส�านักงาน ก.ก.
สรุปผล
คณะกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร
พิจารณาผล
การประเมินผล

กรณีตรวจสอบพบว่ามีผลคะแนนผิดพลาด ส�านักงาน ก.ก. จะรวบรวมผลคะแนนน�าเสนอคณะกรรมการประเมินผลฯ พิจารณาใหม่
ก่อนน�าเสนอ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน

ค
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 การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร ด�าเนินการดังนี้
1. ส�านักงาน ก.ก. จัดท�าค�ารับรองฯ ระดับกรุงเทพมหานคร น�าเสนอปลัดกรุงเทพมหานครและผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามค�ารับรองฯ
2. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ศึกษารายละเอียดการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปี กรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เงื่อนไขของตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดท�าค�ารับรองระดับหน่วยงาน
3. หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ชี้แจงท�าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปี เพือ่ ให้ทกุ คนได้มสี ว่ นร่วมในการผลักดันให้ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ฯ
ที่ก�าหนด
4. การจัดท�าค�ารับรองฯ ระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส�านัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามค�ารับรองฯ และส่งให้สา� นักงาน ก.ก. ภายในระยะเวลาทีก่ า� หนด เพือ่ รวบรวมน�าเสนอ
รองปลัดกรุงเทพมหานครที่ก�ากับดูแลในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจลงนามก่อนน�าเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม
ค�ารับรองฯ ตามล�าดับ
5. ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ จัดท�ารายละเอียดตัวชีว้ ดั ทีก่ า� หนดส่งให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ภายใน
ระยะเวลาทีก่ า� หนด เพือ่ น�าเสนอคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณากลัน่ กรองความเหมาะสม (หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ตัวชี้วัดจะประสานแจ้งให้ทราบต่อไป)
6. ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามค�ารับรองฯ ระดับกรุงเทพมหานครและ
ระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามค�ารับรองฯ
 การเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ก่อนการจัดท�าแผนปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องน�าตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะขอรับการประเมินในมิตทิ ี่ 1
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ เสนอคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด น�้าหนักความส�าคัญของ
ตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อตกลงส�าหรับการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในมิติที่ 1 โดยคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
จะมีจ�านวน 6 คณะ แต่ละคณะประกอบด้วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้ากลุม่ ภารกิจ เป็นประธานกรรมการ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหัวหน้า
ส�านักงาน ก.ก. เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าทีส่ า� นักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นเลขานุการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ
 การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการ

กรณีหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ตามตัวชี้วัดที่ได้ท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการไว้ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณได้ หน่วยงานสามารถขออุทธรณ์การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
ง

และน�า้ หนักคะแนนของตัวชีว้ ดั ตามค�ารับรองการปฏิบตั ริ าชการได้ โดยให้หน่วยงานส่งเรือ่ งมาทีส่ า� นักงาน ก.ก. เพือ่
น�าเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปลัดกรุงเทพมหานคร
หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 คณะ หัวหน้าส�านักงาน ก.ก. และผูอ้ า� นวยการส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นกรรมการ
ผู้อ�านวยการกองระบบงาน ส�านักงาน ก.ก. เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองระบบงาน ส�านักงาน ก.ก. เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยส�านักงาน ก.ก. จะเปิดรับค�าขออุทธรณ์จากหน่วยงาน จ�านวน 2 รอบ ต่อปี ดังนี้
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
 การจัดท�ารายงาน

1. หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด
ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ และ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานและส่วนราชการฯ จัดท�ารายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ารับรองฯ ตามแบบรายงานส่งให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่ก�าหนด
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ที่ก�าหนด และน�าเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญ
เกีย่ วกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณาผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และน�าเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ก.ก. ทราบตามล�าดับ
 การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร อาจมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�าปี หรือหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องตรวจติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ ณ หน่วยงานผู้รับการประเมิน ตามระยะเวลาที่ก�าหนด ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงาน
จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมให้
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
 การขอทบทวนผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ส�านักงาน ก.ก. จะเวียนแจ้งผลคะแนนการประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานรับทราบในเบื้องต้น ก่อนน�าเสนอ อ.ก.ก.
วิสามัญเกีย่ วกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือ่ ให้หน่วยงานได้ตรวจสอบ
และยืนยันผลการประเมิน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานเสนอขอทบทวนผลคะแนนการประเมินในกรณีทตี่ รวจสอบแล้ว
จ

พบว่า มีขอ้ ผิดพลาดทีเ่ กิดจากการให้คะแนน หรือการค�านวณคะแนน มาทีส่ า� นักงาน ก.ก. ซึง่ ส�านักงาน ก.ก. จะเป็น
ผู้ประสานแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีการขอทบทวนนั้น ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป และน�าผลคะแนนที่ได้รับ
การแก้ไขน�าเสนอคณะกรรมการประเมินผลฯ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนน�าเสนอ อ.ก.ก. โดยส�านักงาน ก.ก. จะเปิดรับ
ค�าขอทบทวนผลคะแนนการประเมิน ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 หรือตามวันเวลาที่ส�านักงาน ก.ก.
แจ้งเวียนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากเกินก�าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าคะแนนมีความถูกต้อง
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ช่วงเวลา
มีนาคม - สิงหาคม 2559

กิจกรรม
จัดท�าร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอ อ.ก.ก. วิสามัญ
เกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน พิจารณาอนุมัติ
ภายใน 15 สิงหาคม 2559 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการอนุมัติ
15 สิงหาคม - 30 กันยายน คณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2559
สังกัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ เพื่อให้ได้
ข้อตกลงส�าหรับการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2559
จัดประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภายใน 15 กันยายน 2559 ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส่งแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ให้ส�านักงาน ก.ก.
30 กันยายน 2559
หน่วยงานส่งค�ารับรองการปฏิบตั ริ าชการประจ�าปี พ.ศ. 2560 ให้สา� นักงาน ก.ก.
เพื่อน�าเสนอรองปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม
1 ตุลาคม 2559
ส�านักงาน ก.ก. น�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีระดับกรุงเทพมหานคร
เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม
17-28 เมษายน 2560
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามประเมินผลฯ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)
ภายใน 15 พฤษภาคม 2560 หน่วยงานส่งค�าขออุทธรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน และน�้าหนักของตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 ให้ส�านักงาน ก.ก.
16-31 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการ สรุปผลการพิจารณาค�าขออุทธรณ์ฯ เสนอคณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ

ฉ

ช่วงเวลา
1-9 มิถุนายน 2560

กิจกรรม
คณะกรรมการอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร พิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ของ
หน่วยงาน
2-13 ตุลาคม 2560
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ออกตรวจติดตามประเมินผลฯ (ระยะสิ้นปีงบประมาณ)
ภายใน 13 ตุลาคม 2560 หน่วยงานส่งค�าขออุทธรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน และน�้าหนักของตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ให้ส�านักงาน ก.ก.
16-20 ตุลาคม 2560
ฝ่ายเลขานุการ สรุปผลการพิจารณาค�าขออุทธรณ์ฯ เสนอคณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ
23-27 ตุลาคม 2560
คณะกรรมการอุทธรณ์ผลการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
พิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ของหน่วยงาน
16-31 ตุลาคม 2560
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน หน่วยงานผู้รับผิดชอบส่งผลการประเมินของตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้
2560
ส�านักงาน ก.ก.
1-8 พฤศจิกายน 2560
ส�านักงาน ก.ก. ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม
14 พฤศจิกายน 2560
น�าผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ เสนอคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณา
16 พฤศจิกายน 2560
ส�านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลคะแนนการประเมินที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานทราบในเบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงานผู้ขอรับ
การประเมินตรวจสอบ ยืนยันผลคะแนน และขอทบทวนผลคะแนนการประเมิน
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนน หรือการ
ค�านวณคะแนน
20-24 พฤศจิกายน 2560 หน่วยงานผู้ขอรับการประเมินขอทบทวนผลคะแนนการประเมินในกรณีที่
ตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้คะแนน หรือการค�านวณ
คะแนน
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ตรวจสอบผลคะแนนการประเมิน กรณีมหี น่วยงาน
2560
ขอทบทวนคะแนนมา
28 ธันวาคม 2560
น�าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับ
การสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณา
10 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจ�าปี และคณะกรรมการจัดสรร
เงินรางวัลประจ�าปีของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ ช่วงเวลาด�าเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ช

การคำานวณคะแนน
การค�านวณผลคะแนนของการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ร าชการของหน่ วยงานสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค�านวณผลการประเมินเป็น “ระดับคะแนน 1-5” โดยมีรายละเอียดดังนี้
■ น�้าหนักคะแนน น�้าหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดในทุกมิติมีค่ารวมกัน เท่ากับ “ร้อยละ 100”
■ การก�าหนดคะแนนในแต่ละตัวชีว
้ ดั หน่วยการวัดในแต่ละตัวชีว้ ดั จะมีความแตกต่างกัน เช่น “ร้อยละ…”
“คะแนน...” หรือ“ระดับ...” เป็นต้น แต่เมื่อมีผลการวัดตามหน่วยวัดนั้น ๆ แล้ว จะต้องน�าผลการวัด
ที่ได้นั้นมาแปลงเป็นระดับคะแนน 1-5 และก�าหนดให้ผลคะแนนมี ทศนิยม 3 ต�าแหน่ง
ตัวอย่างเช่น
ตัวชี้วัดที่ 4.1
หน่วยวัด
เกณฑ์ในการให้
คะแนน

ร้อยละของผลการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ ารสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-5 คะแนน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของผลการด�าเนินการตามเป้าหมาย

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลการด�าเนินการ หน่วยงาน ก. สามารถด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ได้ร้อยละ
97.450
วิธีการคิดผลการ หน่วยงาน ก. มีผลการด�าเนินการร้อยละ 97.450 เมือ่ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนจะพบว่า
ด�าเนินการให้เป็น ร้อยละ 97.450 จะอยูใ่ นช่วงของระดับคะแนน 4 แต่ไม่เกิน 5 โดยมีวธิ คี า� นวณคะแนน ดังนี้
คะแนน
1. หาผลต่างของช่วงร้อยละ ผลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการ
ใสสะอาดที่ผลการด�าเนินการนั้นเกิดขึ้น ซึ่งในตัวอย่างผลการด�าเนินการร้อยละ
97.450 จะอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 95 และ ร้อยละ 100 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ
(100 – 95) = 5
2. หาผลต่างของระดับคะแนน ผลการด�าเนินการร้อยละ 97.450 เมื่อดูเกณฑ์การให้
คะแนนจะพบว่า อยู่ในช่วงของระดับคะแนน 4 แต่ไม่เกิน 5 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ
(5 - 4) = 1
3. หาผลต่างของผลการด�าเนินการ กับร้อยละความส�าเร็จฯ ที่ตั้งไว้ในระดับคะแนน
น้อยกว่า (ในที่นี้ คือ ระดับ 4) ผลการด�าเนินการ 97.450 ผลการด�าเนินงานอยู่ใน
ระดับ 4 คือ 95 ดังนั้น ผลต่าง เท่ากับ (97.450 – 95) = 2.450
4. การหาเศษของคะแนน ให้น�าผลต่างของผลการด�าเนินการ คูณกับผลต่างของ
ระดับคะแนน หารด้วยผลต่างของช่วงร้อยละการด�าเนินโครงการฯ เท่ากับ
(2.450 x 1) ÷ 5 = 0.490
5. สรุปคะแนน ดังนั้น คะแนนของตัวชี้วัดนี้ มาจากการน�าระดับคะแนนที่ผล
การด�าเนินตกอยู่ในช่วงนั้น ๆ มาบวกกับ เศษของคะแนน ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้มีคะแนน
เท่ากับ 4 + 0.490 = 4.490
ซ

■

การสรุปผลคะแนนการประเมินของแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอน ดังนี้

1. หน่วยงานได้รบั การประเมินในทุกตัวชีว้ ดั จากหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั แล้ว หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
ตัวชี้วัดจะส่งคะแนนผลการประเมินตามหน่วยวัดของแต่ละตัวชี้วัด (คะแนนดิบ) ที่รับผิดชอบให้ส�านักงาน ก.ก.
เช่น ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล รับผิดชอบตัวชี้วัด “ร้อยละความส�าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของ
หน่วยงาน” ก็จะส่งคะแนนเป็น “ร้อยละ” มายังส�านักงาน ก.ก.
2. ส�านักงาน ก.ก. จะน�าคะแนนดิบที่ได้รับจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ มาค�านวณหาค่า
คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดตามวิธีการค�านวณข้างต้น และค�านวณหาค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก ซึ่งเป็นคะแนนสรุป
สุดท้ายของแต่ละตัวชี้วัด โดยมีสูตรการค�านวณ ดังนี้
ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก =

น�้าหนักคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ
x ค่าคะแนนที่ได้
น�้าหนักคะแนนรวมทุกตัวชี้วัด

ตัวอย่างเช่น
น�้าหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินการ
ประเภทหน่วยงาน
1 2 3 4 5
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ด�
า
เนินการ
ที่ได้ ถ่วงน�้าหนัก
Line Staff Line &
Staff
4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงาน ระดับ
5
5
5
80 85 90 95 100 97.450
4.490
0.225
ตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการ
ใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร

โดยที่ น�้าหนัก คือ ร้อยละ 5 น�้าหนักรวมทุกตัวชี้วัด คือ 100 และค่าคะแนนที่ได้ คือ 4.490
5
ดังนั้น ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก =
x 4.490 = 0.225
100
3. ซึ่งหากสรุปคะแนนภาพรวมครบทุกตัวชี้วัด ก็จะต้องมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 1-5 โดยความหมาย
ของระดับคะแนนการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้
ผลการประเมิน
ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับมาตรฐาน
ระดับสมควรปรับปรุง

ฌ

ระดับคะแนนที่ได้รับ
มากกว่า 4.500
4.001-4.500
3.501-4.000
3.000-3.500
ต�่ากว่า 3.000

■

ตัวอย่างการค�านวณคะแนนผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด

ตัวอย่าง ส�านักงานเขต B เป็นหน่วยงานหลัก (Line) ได้รับการประเมินจ�านวน 9 ตัวชี้วัดหลัก ผลคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส�านักงานเขต B ปรากฏดังนี้
สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส�านักงานเขต B
มิติ
มิติที่ 1
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละความส�าเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีของหน่วยงาน
2.1 ร้อยละความส�าเร็จ
ในการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1.1 ร้อยละความส�าเร็จ
ของการก่อหนี้ผูกพัน
2.1.2 ร้อยละความส�าเร็จ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม
2.1.3 ร้อยละของเงิน
กันไว้เหลื่อมปี
2.2 คะแนนความส�าเร็จ
ในการจัดท�างบการเงิน
2.2.1 คะแนนความ
ส�าเร็จของการจัดท�า
งบการเงินทันเวลา
และถูกต้อง
2.2.2 คะแนนความส�าเร็จ
ของการจัดท�ารายงาน
บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ประจ�าปี 2558 ทันเวลา
และถูกต้อง
2.3 ร้อยละความส�าเร็จ
ของการจัดท�าระบบ
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
มิติที่ 3
3.1 ระดับความส�าเร็จ
คุณภาพการ ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ปฏิบัติราชการ จากประชาชน/ผูร้ บั บริการ
3.2 ร้อยละความส�าเร็จ
ของการด�าเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

น�้าหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)
ร้อยละ

45

ร้อยละ

14

คะแนน

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินการ
1 2 3 4 5 ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง หมายเหตุ
ด�าเนินการ ที่ได้
น�้าหนัก
20 40 60 80 100 97.466 4.873
2.193

(5)

1

2

3

4

5

4.085

4.085

0.204

(7)

1.4 2.8 4.2 5.6

7

6.875

4.911

0.344

(2)

0.4 0.8 1.2 1.6

2

1.755

4.388

0.088

(2.5)

1

2

3

4

5

5

5.000

0.125

(2.5)

1

2

3

4

5

5

5.000

0.125

80

90 100

98

4.800

0.240

7.800

4.200

0.336

5

ร้อยละ

5

≤60 70

ระดับ

8

≤7 7.25 7.5 7.75 8

ร้อยละ

7

90

95 100 105 110 99.021

2.804

0.196

ระดับ

5

1

2

3.887

0.194

3

4

5

3.887

ญ

มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินการ
น�้าหนัก 1 2 3 4 5 ผลการ
ค่า คะแนนถ่วง หมายเหตุ
หน่วยวัด
(ร้อยละ)
ด�าเนินการ คะแนน น�้าหนัก
ที่ได้
ร้อยละ
5
80 85 90 95 100 95.411 4.082
0.204

มิติที่ 4 การ 4.1 ร้อยละของผลการ
พัฒนาองค์การ ปฏิบตั ิงานตามแผน
ปฏิบัติการสร้างราชการ
ใสสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร
4.2 ร้อยละความส�าเร็จ ร้อยละ
ของการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน
(Quality of Work Life)
4.2.1 ร้อยละความ
ร้อยละ
ส�าเร็จของการด�าเนินการ
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน
ของหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
บุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ�าปี
รวม

6

(4)

60

70

80

90 100

100

(2)

90 92.5 95 97.5 100 97.500

5.000

0.200

4.000

0.080

100

สรุป ส�านักงานเขต B มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนน เท่ากับ 4.529

ฎ

4.529

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�าหรับส�านัก ส�านักงาน ส�านักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร
น�้าหนัก (ร้อยละ)
หน่วยงาน
มิติ
ชื่อตัวชี้วัด
ประเภทหน่วยงาน*
ที่รับผิดชอบ
Line Staff Line & Staff
ร้อยละความส�าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของ 45
45
45
สยป.
มิติที่ 1
ด้านประสิทธิผล หน่วยงาน
ตามพันธกิจ
มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ)
45
45
45
14
14
14
สงม.
2.1 ร้อยละความส�าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
มิติที่ 2
(5)
(5)
(5)
2.1.1 ร้อยละความส�าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
ด้านประสิทธิภาพ
(7)
(7)
(7)
2.1.2 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่าย
ของการปฏิบัติ
งบประมาณในภาพรวม
ราชการ
(2)
(2)
(2)
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
สนค.
5
5
5
2.2 คะแนนของความส�าเร็จในการจัดท�างบการเงิน
(2.5) (2.5)
(2.5)
2.2.1 คะแนนของความส�าเร็จของการจัดท�า
งบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
(2.5) (2.5)
(2.5)
2.2.2 คะแนนของความส�าเร็จของการจัดท�า
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�าปี 2559
ทันเวลาและถูกต้อง
2.3 ร้อยละความส�าเร็จของการจัดท�าระบบการบริหาร 5
5
5
สตน.
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ)
24
24
24
8
8
3.1 ระดับความส�าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
8
มิติที่ 3
กองกลาง
ประชาชน/ผู้รับบริการ
ด้านคุณภาพ
สนป.
7
7
การปฏิบัติราชการ 3.2 ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ
7
สกก.
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5
5
5
คณะผู้ตรวจ
ราชการฯ
และ กงต.
มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ)
20
20
20

ฏ

มิติ
มิติที่ 4
ด้านการพัฒนา
องค์การ

ชื่อตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
สร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
4.2 ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการท�างาน (Quality of Work Life)
4.2.1 ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี

มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ)
รวมทั้งหมด

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

6

6

(4)

(4)

(4)

(2)

(2)

(2)

11
100

11
100

11
100

สนอ.
และ สกก.
สกก.

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

ฐ

รายชื่อหน่วยงานจ�าแนกตามประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานหลัก (Line)
1. ส�านักการแพทย์
2. ส�านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3. ส�านักงานเขต 50 เขต

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

กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
ส�านักงานกฎหมายและคดี
ส�านักงานตรวจสอบภายใน
กองงานผู้ตรวจราชการ
กองการต่างประเทศ
สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
8. กองประชาสัมพันธ์
9. ส�านักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร
10. ส�านักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร
11. ส�านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
12. ส�านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
13. ส�านักงาน ก.ก.
14. ส�านักการศึกษา
15. ส�านักผังเมือง

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานผสมผสาน
ทั้ง 2 ลักษณะ (Line & Staff)
1. ส�านักงานปกครองและทะเบียน
2. ส�านักการคลัง
3. ส�านักอนามัย
4. ส�านักการโยธา
5. ส�านักการระบายน�้า
6. ส�านักการจราจรและขนส่ง
7. ส�านักสิ่งแวดล้อม
8. ส�านักเทศกิจ
9. ส�านักวัฒนธรรมกีฬาและ
การท่องเที่ยว
10. ส�านักพัฒนาสังคม

ฑ

ค�ำÍ¸ÔบำÂµัÇªÕéÇั´à¾×èÍ»รÐ¡Íบ¡ำร»รÐàÁÔน¼Å¡ำร»¯ÔบัµÔรำª¡ำร

ÁÔµÔ·Õè 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ : ผลส�าเร็จในการปฏิบัติราชการ
µÑÇªÕéÇÑ´ : ร้อยละความส�าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน
¹íéÒË¹Ñ¡ : ร้อยละ
Line
45

Staff
45

Line & Staff
45

คำาÍ¸ÔºาÂ :
1. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบตั ริ าชการกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานต้อง
ด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานให้มีสาระส�าคัญ ขั้นตอนการด�าเนินการและ
โครงสร้างของแผนตามทีส่ า� นักยุทธศาสตร์และประเมินผลก�าหนด ซึง่ การท�าแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปี
ของหน่วยงานต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานใช้แผนเป็น
แนวทางบริหารความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครรับทราบความก้าวหน้าและความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน
ภายในหน่วยงานอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
ดังนี้

ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน

• ส่วนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (ร้อยละ 30)
หน่วยงานมีการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานที่เน้นคุณภาพโดยต้องก�าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาของหน่วยงานให้เห็นถึงภาพความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน (Strategy map) ก�าหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ
¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560
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กรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยด�าเนินการครบทั้ง 3 องค์ประกอบ และมีเอกสาร
หลักฐานปรากฏชัดเจน ดังนี้
1. องค์ประกอบการวางแผน (ร้อยละ 14) ประกอบด้วย
กระบวนการจัดท�าแผนฯ
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�างานเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน
โดยอย่างน้อยองค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะท�างานควรประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ผู้แทน
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากภาคประชาชน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธาน
1.2 มีก ารประชุมคณะกรรมการ/คณะท� า งานเพื่ อ ร่ วมกั นวิ เ คราะห์ แ ละพิ จารณาก� า หนดทิ ศ ทาง
การพัฒนา และการจัดท�าโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานในรูปแบบ
ต่างๆ ตามที่หน่วยงานจัดท�าไว้
1.3 มีการจัดเก็บข้อมูล จัดท�าฐานข้อมูลหรือมีระบบข้อมูลทีใ่ ช้สนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อก�าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ
ตามที่หน่วยงานจัดท�าไว้
1.4 มีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
ความสอดคล้องของแผนฯ
1.6 โครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปญหา เป้าประสงค์
การพัฒนาและภารกิจของหน่วยงานต้องตอบสนองและส่งผลโดยตรงต่อตัวชี้วัด
1.7 ตัวชีว้ ดั ต้องตอบสนองและส่งผลต่อการพัฒนาพืน้ ที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร
1.8 ตัวชี้วัดต้องสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกรุงเทพมหานคร
1.9 ตัวชี้วัดต้องสนับสนุนแผนเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
ความครบถ้วนของแผนฯ
1.10 แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานต้องระบุรายละเอียดที่ส�าคัญ คือ วิสัยทัศน์พันธกิจ
เป้าหมาย ผลการด�าเนินงานหลัก มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานยุทธศาสตร์หรืองานประจ�าพื้นฐาน
1.11 แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานต้องประกอบด้วยภารกิจตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน
มิติ เป้าประสงค์ มาตรการที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
1.12 แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานต้องระบุรายละเอียดตัวชี้วัด นิยามและค่าเป้าหมาย
นิยามการเก็บข้อมูล และวิธีการค�านวณ และขั้นตอนการด�าเนินการโครงการเฉพาะงานเชิงยุทธศาสตร์
1.13 มีการจัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของหน่วยงานเผยแพร่
สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน*
สอดคล้องมิติการประเมินตามค�ารับรองฯ
1.14 ต้องน�าตัวชีว้ ดั ทีส่ นับสนุนการพัฒนาในมิตทิ ี่ 2-4 บรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของหน่วยงาน
เพื่อให้เห็นภาพรวมการด�าเนินงานทั้งปีของหน่วยงาน
2
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2. องค์ประกอบการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 6)
หน่วยงานมีการบันทึกตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของหน่วยงาน โดยต้อง
มีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมบันทึกลงในระบบติดตามประเมินผล (Daily plans) ครบถ้วนทุกรายการ
3. องค์ประกอบการติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 10)
มีการรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส และรายงานความก้าวหน้าและ
ปรับปรุงรายละเอียดผลการด�าเนินการโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน สามารถอธิบายได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้น
หน่วยงานท�าอะไร กับใคร ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างไร และรายงานต่อเนือ่ งเป็นประจ�าทุกเดือน โดยรายงานความก้าวหน้า
ให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบเป็นรายไตรมาส
เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 1
การประเมินผลและการให้คะแนนในส่วนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนซึ่งมี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่

- การวางแผน
- การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
- การติดตามและประเมินผล

ร้อยละ 14
ร้อยละ 6
ร้อยละ 10

จะตรวจให้คะแนนเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณครัง้ เดียว และกรณีหน่วยงานด�าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบไม่ครบถ้วน
ทุกรายการจะถูกหักคะแนนในองค์ประกอบนั้นทั้งหมด
*

หมายเหตุ ข้อ 1.13 ในปีงบประมาณ 2560 ให้หน่วยงานสรุปผลการด�าเนินงานจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
เพือ่ จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานในภาพรวมของแผนฯ ตามรูปแบบทีห่ น่วยงานก�าหนดและเผยแพร่เว็บไซต์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

• ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 70)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน ซึ่งมี
ตัวชีว้ ดั เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ตามภารกิจของหน่วยงานและตามลักษณะเชิงพืน้ ที่ โดยเมือ่
ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จสามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีลักษณะการด�าเนินงานที่หน่วยงานด�าเนินการให้ส�าเร็จ
ได้ด้วยศักยภาพของหน่วยงานเอง หรือต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานร่วมกันด�าเนินการ
แบบบูรณาการให้เกิดผลส�าเร็จ แบ่งเป็น
1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี และแผนเฉพาะด้านที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
2. ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์ตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นตัวชีว้ ดั ตามภารกิจของหน่วยงานทีไ่ ม่ปรากฏในแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี ซึ่งหน่วยงานร่วมกับส�านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครหรือแผนเฉพาะด้าน แล้วน�าไป
ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน
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3. ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์ทมี่ ลี กั ษณะเชิงพืน้ ที่ เป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องกับสภาพปญหา ในแต่ละพืน้ ที่ ทีม่ คี วาม
แตกต่างกันไป ซึ่งหน่วยงานก�าหนดขึ้นมาจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่
4. ทัง้ นีไ้ ม่รวมภารกิจงานประจ�าพืน้ ฐานของหน่วยงานทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ ป็นปกติ โดยใช้วธิ กี ารหรือการท�างาน
แบบเดิม
เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 2
ให้คะแนนผลส�าเร็จตามจ�านวน น�้าหนักคะแนน และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ทีข่ อรับการประเมินซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาจากคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
กรณีตัวชี้วัดที่ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จให้น�าร้อยละความส�าเร็จตามขั้นตอนที่หน่วยงานด�าเนินการได้
ไปค�านวณผลคะแนน หรือใช้รอ้ ยละของผลการด�าเนินการตามขัน้ ตอนทีก่ า� หนดของโครงการหลัก โดยให้สา� นัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานร่วมกันพิจารณาเลือกโครงการหลักที่น�ามาใช้เป็นผลคะแนน

àกณ±การãËŒคะแนน : ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวมทั้ง 2 ส่วน ดังนี้
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความส�าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน

1
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àËµØ¼Å :
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานผู้รับการประเมินมีการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานที่เกิดจาก
การระดมความคิดเห็นจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครและน�าแผนไปใช้
เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍºการ»ระàÁÔน : ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
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ÁÔµÔ·Õè 2 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการใช้จ่ายงบประมาณ
µÑÇªÕéÇÑ´ : 2.1 ร้อยละความส�าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
¹íéÒË¹Ñ¡ : ร้อยละ
Line
14

Staff
14

Line & Staff
14

ตัวชี้วัด : 2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
น�้าหนัก : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

คำาÍ¸ÔºาÂ :
1. ความส�าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง หน่วยงานสามารถด�าเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา
2. ประเมินผลงบประมาณประจ�าปี
2.1 การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ
1) วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 หมายถึง ผลรวมของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ)
รายการ/โครงการทีด่ า� เนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธตี กลงราคา วิธสี อบราคา วิธพี เิ ศษ หรือ วิธกี รณีพเิ ศษ ทีห่ น่วยงาน
สามารถด�าเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560
2) งบประมาณหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2560 หมายถึง ผลรวมของงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ)
ทุกรายการ/โครงการที่ด�าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ
2.2 การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1) ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ หมายถึง ผลรวมคะแนนของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2560
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิม่ เติม และทีม่ งี บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ และโครงการต่อเนือ่ ง
ที่มีการก่อหนี้ผูกพันก่อนปีงบประมาณ 2560) รายการ/โครงการที่ด�าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ที่หน่วยงานสามารถด�าเนินการได้ถึงขั้นตอนใด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560
2) จ�านวนรายการ หมายถึง จ�านวนรายการของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2560 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ และโครงการต่อเนื่องที่มี
การก่อหนีผ้ กู พันก่อนปีงบประมาณ 2560) ทุกรายการ/โครงการทีด่ า� เนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธปี ระมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
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3. ประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
3.1 วงเงินก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนมีนาคม 2560 หมายถึง งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2559 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้กนั เงินเหลือ่ มปีแบบไม่มหี นีผ้ กู พัน (อ�านาจผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร) ทุกหมวด
รายจ่ายมาด�าเนินการในปีงบประมาณ 2560 ที่หน่วยงานสามารถด�าเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2559 ถึง สิ้นเดือนมีนาคม 2560
3.2 เงินกันเหลือ่ มปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2559 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้กนั เงิน
ไว้เบิกเหลือ่ มปีแบบไม่มหี นีผ้ กู พัน (อ�านาจผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร) ทุกหมวดรายจ่ายมาด�าเนินการในปีงบประมาณ
2560

àกณ±การãËŒคะแนน :
1. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
พิเศษ

1.1 รายการ/โครงการ ทีด่ า� เนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธตี กลงราคา วิธสี อบราคา วิธพี เิ ศษ หรือ วิธกี รณี
- ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ต�่ากว่าร้อยละ 60
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 60-69
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 70-79
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 80-89
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 90-99
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 100

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

1.2 รายการที่ด�าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
คะแนนแต่ละรายการที่ได้ด�าเนินการถึงขั้นตอนใด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560

• ด�าเนินการถึงขั้นตอนจัดท�าแบบและประมาณราคา แต่งตั้งคณะกรรมการ

ได้ 0 คะแนน

•

ได้ 1 คะแนน

•
•
•
•

และก�าหนดราคากลางแล้วเสร็จ แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และก�าหนด
TOR แล้วเสร็จ
ด�าเนินการถึงขั้นตอนขอเห็นชอบ TOR ลงประกาศ Web Site
และขอเห็นชอบการประมูล
ด�าเนินการถึงขั้นตอนประมูล
ด�าเนินการถึงขั้นตอนขออนุมัติจ้าง
ด�าเนินการถึงขั้นตอนตรวจร่างสัญญา, รอลงนามสัญญา
ลงนามสัญญาแล้ว

ได้ 2 คะแนน
ได้ 3 คะแนน
ได้ 4 คะแนน
ได้ 5 คะแนน

1.3 กรณีทหี่ น่วยงานต้องด�าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หลายครัง้ จะน�าครัง้
ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นคะแนนประเมิน
6
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ทั้งนี้ ในการประเมินแต่ละรายการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 รายการที่อ�านาจการอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น
กลุม่ ที่ 2 รายการทีอ่ า� นาจการอนุมตั เิ ป็นของปลัดกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น
บวกเพิ่มค่าถ่วงน�้าหนักคะแนนอีก 0.60 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 5 คะแนน
กลุม่ ที่ 3 รายการทีอ่ า� นาจการอนุมตั เิ ป็นของผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ข้างต้น บวกเพิ่มค่าถ่วงน�้าหนักคะแนนอีก 1.00 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 5 คะแนน
2. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
2.1 เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนมีนาคม 2560
- ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ต�่ากว่าร้อยละ 60
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 60-69
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 70-79
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 80-89
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 90-99
• ก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 100

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

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍºãนการ»ระàÁÔน : ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
1. ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลการด�าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศข้อมูลเป็นปจจุบันเสมอ
และส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ�าปี 2560
ของทุกหน่วยงานด้วยระบบสารสนเทศ
2. เมือ่ หน่วยงานก่อหนีผ้ กู พันงบลงทุนปี 2560 แต่ละรายการแล้วเสร็จ และมีงบประมาณเหลือจ่ายหลังการ
ก่อหนีผ้ กู พันให้โอนเข้างบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายทัว่ ไป กรณีฉกุ เฉินหรือจ�าเป็นทันที เพือ่ ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร
จะสามารถน�างบประมาณเหลือจ่ายนั้นไปด�าเนินการตามความจ�าเป็นตามนโยบายด้านอื่นๆ ต่อไป และการโอนเงิน
เหลือจ่ายดังกล่าวจะกลับเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานผูโ้ อน เพราะตัวหารจะลดลง ท�าให้รอ้ ยละของผลงานจะเพิม่ ขึน้
แต่ถา้ หากหน่วยงานโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวไปตัง้ รายการจ่ายใหม่ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ก็จะน�ามาค�านวณผลการก่อหนี้ผูกพันตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้วย
3. กรณีมีการโอนงบประมาณประจ�าปีให้หน่วยงานอื่นด�าเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ให้ประเมิน
ที่หน่วยงานผู้รับโอน หากโอนหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2560 ให้ประเมินที่หน่วยงานผู้โอน
4. ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลส�าเร็จของการก่อหนีผ้ กู พันของแต่ละหน่วยงาน ตามกรอบ
การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ส่งให้ส�านักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
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ÊÙµรการคำานวณ : 2.1.1 ร้อยละความส�าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
1. การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
1.1 รายการ/โครงการที่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธี
กรณีพิเศษ
วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560
x 100 = ก%
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2560
น�าค่า ก เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีรายการ/
โครงการ ที่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ จะได้ค่าเป็น
A คะแนน
1.2 รายการ/โครงการ ที่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ
= B คะแนน
จ�านวนรายการ
2. การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปี
2.1 การประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนมีนาคม 2560
วงเงินก่อหนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2560
x 100 = ข%
เงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ
น�าค่า ข เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินผลเงินกันเหลื่อมปีสิ้นเดือนมีนาคม 2560
จะได้ค่าเป็น C คะแนน
สูตรการค�านวณ : 2.1.1 ร้อยละความส�าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ร้อยละความส�าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

A+B+C
= D คะแนน
3

น�าผลส�าเร็จของการประเมินผลการก่อหนีผ้ กู พันทีไ่ ด้ (D คะแนน จาก 5 คะแนน) มาเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนในภาพรวมที่มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
8
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ÊรØ»àกณ±การãËŒคะแนนãนÀา¾รวÁ :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลส�าเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกพัน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนร้อยละความส�าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ หากระบบสารสนเทศขัดข้อง
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผูร้ บั การประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อหนี้
ผูกพันไว้ทหี่ น่วยงาน พร้อมให้ผปู้ ระเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล
ตัวชี้วัด : 2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
น�้าหนัก : ร้อยละ
Line
7

Staff
7

Line & Staff
7

คำาÍ¸ÔºาÂ :
1. ความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถด�าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายปี 2560 รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอืน่ ในแต่ละสิน้ ไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภททีไ่ ด้รบั จัดสรร ในปีงบประมาณ 2560
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
2. จ�านวนเงินงบประจ�าปีทเี่ บิกจ่ายจริงสะสม ณ สิน้ ไตรมาส หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี 2560 รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่น ณ สิ้นไตรมาส (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลา
เบิกเหลื่อมปี)
3. งบประจ�าปีหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2560
รวม 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น
ณ สิ้นไตรมาส (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)
4. จ�านวนเงินงบกลางทีเ่ บิกจ่ายจริงสะสม ณ สิน้ เดือนกันยายน 2560 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่าย
งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
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5. งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 หมายถึง งบกลางทุกประเภทที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ 2560 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
6. ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ที่ได้ก�าหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2560

àกณ±การãËŒคะแนน :
1. เกณฑ์การให้คะแนนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
- ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
• เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส
ต�่ากว่าร้อยละ 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

2. เกณฑ์การให้คะแนนการเบิกจ่ายงบกลาง
- ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
• เบิกจ่ายงบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณงบกลาง
ที่ได้รับจัดสรร ต�่ากว่าร้อยละ 40
• เบิกจ่ายงบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณงบกลาง
ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 40-49
• เบิกจ่ายงบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณงบกลาง
ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 50-59
• เบิกจ่ายงบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณงบกลาง
ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 60-69
10
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ได้ 0 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 3 คะแนน

•
•
•

เบิกจ่ายงบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณงบกลาง
ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 70-79
เบิกจ่ายงบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณงบกลาง
ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 80-89
เบิกจ่ายงบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณงบกลาง
ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 90-99
เบิกจ่ายงบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณงบกลาง
ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 100

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

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍºãนการ»ระàÁÔน : ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพือ่ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก�าหนด
2. การเบิกจ่ายจากงบกลางทุกประเภททีไ่ ด้รบั การจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 มาค�านวณผลในการเบิกจ่าย
เพื่อขอรับเงินรางวัลประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
4. ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลส�าเร็จการใช้จา่ ยงบประมาณของแต่ละหน่วยงานตามกรอบ
การประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ส่งให้ส�านักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

ÊÙµรการคำานวณ : 2.1.2 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
1. การประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
จ�านวนเงินงบประจ�าปีที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
x 100 = ค%
งบประจ�าปีหลังปรับโอนสิ้นไตรมาสที่ 1
ร้อยละของการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ค%)
x 100 = ง%
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
น�าค่า ง เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
จะได้ค่าเป็น E คะแนน
¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

11

1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
จ�านวนเงินงบประจ�าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
x 100 = จ%
งบประจ�าปีหลังปรับโอนสิ้นไตรมาสที่ 2
ร้อยละของการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (จ%)
x 100 = ฉ%
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
น�าค่า ฉ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
จะได้ค่าเป็น F คะแนน
1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
จ�านวนเงินงบประจ�าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
x 100 = ช%
งบประจ�าปีหลังปรับโอนสิ้นไตรมาสที่ 3
ร้อยละของการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ช%)
x 100 = ซ%
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
น�าค่า ซ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
จะได้ค่าเป็น G คะแนน
1.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
จ�านวนเงินงบประจ�าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
x 100 = ฌ%
งบประจ�าปีหลังปรับโอนสิ้นไตรมาสที่ 4
ร้อยละของการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ฌ%)
x 100 = ญ%
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
น�าค่า ญ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
จะได้ค่าเป็น H คะแนน
12
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2. การประเมินผลการเบิกจ่ายงบกลาง
2.1 การประเมินผลการเบิกจ่ายงบกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
จ�านวนเงินงบกลางที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
x 100 = ฎ%
งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
น�าค่า ฎ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบกลาง จะได้คา่ เป็น I คะแนน

ÊÙµรการคำานวณ : 2.1.2 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

E+F+G+H+I
= J คะแนน
5

น�าร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทีไ่ ด้ (J คะแนน จาก 7 คะแนน) มาเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวมที่มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

ÊรØ»àกณ±การãËŒคะแนนãนÀา¾รวÁ :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลส�าเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1
1.4

2
2.8

3
4.2

4
5.6

5
7

àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ หากระบบสารสนเทศขัดข้อง
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผูร้ บั การประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณไว้ที่หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์และ
ประเมินผล
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ตัวชี้วัด : 2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
น�้าหนัก : ร้อยละ
Line
2

Staff
2

Line & Staff
2

คำาÍ¸ÔºาÂ :
1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2560 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2560 และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 แบบไม่มีหนี้ผูกพัน
2. จ�านวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ
2560 และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
สิ้นเดือนกันยายน 2560 และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561
3. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2560 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ
2560 ทุกหมวดรายจ่าย รวมเงินงบกลางทุกประเภททีไ่ ด้รบั จัดสรรในปีงบประมาณ 2560 ณ สิน้ เดือนกันยายน 2560

àกณ±การãËŒคะแนน :
- ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 ต่อ 0.5 คะแนน
• งบประมาณปี 2560 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 ร้อยละ 10 ขึ้นไป
• งบประมาณปี 2560 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 ร้อยละ 7-9 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10
• งบประมาณปี 2560 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 ร้อยละ 4-6 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7
• งบประมาณปี 2560 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 ต�่ากว่าร้อยละ 4 ลงมา
• งบประมาณปี 2560 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 ไม่มีกันเงิน

ได้ 0 คะแนน
ได้ 0.5 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 1.5 คะแนน
ได้ 2 คะแนน

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍºãนการ»ระàÁÔน : ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
1. หน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ไม่มีรายการ/โครงการที่
ไม่สามารถด�าเนินการได้ทัน และต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2. ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลจากระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร
3. ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของแต่ละหน่วยงาน จากผล
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เบิก
เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1.3 ส่งให้
ส�านักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
14
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ÊÙµรการคำานวณ : 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
จ�านวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน
x 100 = ฏ%
งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
น�าค่า ฏ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จะได้ค่าเป็น K คะแนน
น�าร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ได้ (K คะแนน จาก 2 คะแนน) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
ในภาพรวมที่มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

ÊรØ»àกณ±การãËŒคะแนนãนÀา¾รวÁ :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลส�าเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

0.4

0.8

1.2

1.6

2

àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ หากระบบสารสนเทศขัดข้อง
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผูร้ บั การประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับ การเบิกจ่าย
งบประมาณไว้ที่หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์และ
ประเมินผล
อาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินผลตามความเหมาะสม ดังนี้
1. กรณีสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560 ไม่เป็นไปตาม
ประมาณการที่ตั้งไว้ ตลอดจนภาวการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการ
2. กรณีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างของกรุงเทพมหานคร
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»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการจัดท�างบการเงินประจ�าปี 2559
µÑÇªÕéÇÑ´ : 2.2 คะแนนของความส�าเร็จในการจัดท�างบการเงิน
¹íéÒË¹Ñ¡ : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

ตัวชี้วัดที่ : 2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง
Line
2.5

Staff
2.5

Line & Staff
2.5

คำาÍ¸ÔºาÂ :
1. ความส�าเร็จของการจัดท�างบการเงินทันเวลาและถูกต้อง หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดท�างบการเงิน
ประจ�าปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี ส�านักการคลัง ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2. ประเมินผลการจัดท�างบการเงินประจ�าปี
2.1 งบการเงินประจ�าปีของหน่วยงาน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบแสดงผลการ
ด�าเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยแนบงบทดลองก่อนปิดบัญชี งบทดลอง
หลังปิดบัญชี ได้ถูกต้องตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร โดยส่งให้กองบัญชี ส�านักการคลัง ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 จะได้ 1 คะแนน หากหน่วยงานส่งภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จะได้ 0 คะแนน
2.2 กองบัญชี ส�านักการคลัง จะท�าการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีของหน่วยงานโดยการกระทบยอด
และตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงาน และสอบยันยอดบัญชีกบั ส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชี
ที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน หากถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วง หรือ กรณีมีการแก้ไขให้นับ
ระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไขงบการเงินรวมกันทุกครั้ง จนกว่างบการเงินถูกต้องแต่ไม่เกิน 20 วันได้ 4 คะแนน
กรณีแก้ไขงบการเงินได้ถูกต้องแต่เกิน 20 วัน การให้คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน และได้ 0 คะแนน
เมื่อแก้ไขงบการเงินถูกต้องเกิน 100 วัน
3. การนับจ�านวนวันของงบการเงิน ว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือปฏิบัติดังนี้
3.1 กรณีหน่วยงานส่งงบการเงินมาให้กองบัญชี การนับจ�านวนวันให้นับวันที่เจ้าหน้าที่กองบัญชีรับ
งบการเงิน รวมเป็นจ�านวนวันที่อยู่กองบัญชี
3.2 กรณีกองบัญชีส่งคืนหรือแจ้งให้แก้ไขงบการเงิน การนับจ�านวนวันให้นับวันที่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รับคืนหรือรับแจ้งให้แก้ไขงบการเงิน รวมเป็นจ�านวนวันที่หน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาในการแก้ไข งบการเงิน
16
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ÊÙµรการคำานวณ :
คะแนนของความส�าเร็จของการจัดท�างบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ค�านวณจาก 2 ส่วน ดังนี้
คะแนนการจัดส่งงบการเงินตามระยะเวลา + คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน

àกณ±การãËŒคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + /- 1 คะแนนการจัดท�างบ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดท�างบการเงินที่ท�าได้จริง
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โดยที่
1. คะแนนในการจัดท�างบการเงินตามระยะเวลาในการส่งงบการเงิน มีดังนี้
- การจัดท�า - ส่งงบการเงิน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2559
- การจัดท�า - ส่งงบการเงิน ภายในหลังเดือน พฤศจิกายน 2559

ได้ 1.00 คะแนน
ได้ 0 คะแนน

2. คะแนนของความถูกต้องของงบการเงิน มีดังนี้
- งบการเงินถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข หรือกรณีมีการแก้ไข ถ้าหน่วยงานแก้ไข
งบการเงินได้ถูกต้องภายใน 20 วัน
ได้ 4.00 คะแนน
- งบการเงินไม่ถูกต้องและน�าไปแก้ไขได้ถูกต้องโดยนับระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไข
รวมกันทุกครั้ง ดังนี้
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 21-30 วัน
ได้ 3.60 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31-40 วัน
ได้ 3.20 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 41-50 วัน
ได้ 2.80 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 51-60 วัน
ได้ 2.40 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 61-70 วัน
ได้ 2.00 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 71-80 วัน
ได้ 1.60 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 81-90 วัน
ได้ 1.20 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 91-100 วัน
ได้ 0.80 คะแนน
- แก้ไขเกิน 100 วัน
ได้ 0 คะแนน
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¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
1. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจ�าปีเพื่อให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
และจะท�าการประเมินผลความส�าเร็จในการจัดท�างบการเงินของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 2560
ของทุกหน่วยงาน
2. ส�านักการคลัง โดยกองบัญชี ประเมินผลส�าเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชีว้ ดั
ที่ 2.2.1 ส่งให้ส�านักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

àËµØ¼Å :
เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดท�างบการเงินของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามคูม่ อื การบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปจจุบนั ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายและระเบียบก�าหนด
และเป็นข้อมูลที่ส�าคัญในการจัดท�างบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍº : กองบัญชี ส�านักการคลัง
àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å : งบการเงินประจ�าปี 2559 ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2559
ทันเวลาและถูกตอง (แบบฟอรมของกองบัญชี)
น�้าหนัก : ร้อยละ
Line
2.5

Staff
2.5

Line & Staff
2.5

คำาÍ¸ÔºาÂ :
1. ความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ ทันเวลาและถูกต้อง หมายถึง หน่วยงานสามารถ
จัดท�ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจ�าปีงบประมาณ 2559 (แบบฟอร์มของกองบัญชี เฉพาะเข้าเกณฑ์คงค้าง)
ได้ถูกต้องและสามารถส่งรายงานให้กองบัญชี ส�านักการคลังได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2. ประเมินผลรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
2.1 การจัดท�ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�าปี (แบบฟอร์มของกองบัญชี) โดยข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวเป็นข้อมูลยอดทรัพย์สนิ ทางบัญชีในงบการเงินทีจ่ ะต้องตรงกับยอดบัญชีทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
รับรองความถูกต้อง พร้อมค�านวณค่าเสือ่ มราคา ค่าเสือ่ มราคาสะสม ซึง่ เป็นข้อมูลทีส่ า� คัญในการน�าไปประกอบการ
จัดท�างบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยส่งให้กองบัญชี ส�านักการคลัง
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จะได้ 1 คะแนน หากหน่วยงานส่งภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จะได้
0 คะแนน
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2.2 กองบัญชี ส�านักการคลัง จะท�าการตรวจสอบรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�าปีของหน่วยงาน
ว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วงหรือกรณีมีการแก้ไขให้นับระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไขรายงาน
บัญชีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันทุกครั้ง จนรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้องแต่ไม่เกิน 20 วัน ได้ 4 คะแนน กรณี
แก้ไขรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินได้ถูกต้องแต่เกิน 20 วัน การให้คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนและ
จะได้ 0 คะแนน เมื่อแก้ไขรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้องเกิน 100 วัน
3. การนับจ�านวนวันของรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือปฏิบัติดังนี้
3.1 กรณีหน่วยงานส่งรายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ มาให้กองบัญชี การนับจ�านวนวันให้นบั วันทีเ่ จ้าหน้าที่
กองบัญชีรับรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน รวมเป็นจ�านวนวันที่อยู่กองบัญชี
3.2 กรณีกองบัญชีส่งคืน หรือแจ้งให้แก้ไขรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน การนับจ�านวนวันให้นับวันที่
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานรับคืนหรือรับแจ้งให้แก้ไขรายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ รวมเป็นจ�านวนวันทีห่ น่วยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการแก้ไขรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน

ÊÙµรการคำานวณ :
คะแนนความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�าปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง
ค�านวณจาก 2 ส่วน ดังนี้
คะแนนการจัดส่งรายงานบัญชี + คะแนนความถูกต้องของรายงานบัญชี
มูลค่าทรัพย์สินตามระยะเวลา
มูลค่าทรัพย์สิน

àกณ±การãËŒคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/ - 1 คะแนนการจัดท�ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดท�ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ท�าได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

โดยที่
1. คะแนนในการการจัดท�ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินตามระยะเวลาในการส่งรายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สิน มีดังนี้
- การจัดท�า - ส่งรายงานฯ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2559
- การจัดท�า - ส่งรายงานฯ ภายในหลังเดือน พฤศจิกายน 2559

ได้ 1.00 คะแนน
ได้ 0 คะแนน

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

19

2. คะแนนของความถูกต้องของรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินมีดังนี้
- รายงานฯ ถูกต้องโดยไม่ได้รับการทักท้วงแก้ไข หรือกรณีมีการแก้ไข ถ้าหน่วยงานแก้ไข
รายงานฯ ได้ถูกต้องภายใน 20 วัน
ได้ 4.00 คะแนน
- รายงานฯ ไม่ถูกต้องและน�าไปแก้ไขได้ถูกต้องโดยนับระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไข
รวมกันทุกครั้ง ดังนี้
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 21-30 วัน
ได้ 3.60 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31-40 วัน
ได้ 3.20 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 41-50 วัน
ได้ 2.80 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 51-60 วัน
ได้ 2.40 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 61-70 วัน
ได้ 2.00 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 71-80 วัน
ได้ 1.60 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 81-90 วัน
ได้ 1.20 คะแนน
- รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 91-100 วัน
ได้ 0.80 คะแนน
- แก้ไขเกิน 100 วัน
ได้ 0 คะแนน

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
1. หน่วยงานจัดส่งรายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ ประจ�าปีเพือ่ ให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะ
เวลาทีก่ า� หนด และจะท�าการประเมินผลความส�าเร็จในการจัดท�ารายงานบัญชีมลู ค่าทรัพย์สนิ ของหน่วยงานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจ�าปี 2560 ของทุกหน่วยงาน
2. ส�านักการคลังโดยกองบัญชี ประเมินผลส�าเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชีว้ ดั
ที่ 2.2.2 ส่งให้ส�านักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

àËµØ¼Å :
เพือ่ เป็นการเร่งรัดและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในการควบคุมทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน
ให้ครบถ้วน เป็นปจจุบัน โดยเร็ว และเป็นข้อมูลที่ส�าคัญในการน�าไปประกอบการจัดท�างบการเงินของหน่วยงาน
และงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍº : กองบัญชี ส�านักการคลัง
àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ�าปี 2559 ของหน่วยงาน (แบบฟอร์มของกองบัญชี)
2. ตัวอย่าง การจัดท�างบการเงิน (ส่วนที่ 1)
2.1 หน่วยงานส่งงบการเงินประจ�างบประมาณ 2559 วันที่ 9 มกราคม 2560 หน่วยงานจะได้คะแนน
จากการส่งงบการเงิน 0 คะแนน
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2.2 กองบัญชีส่งงบการเงินกลับไปแก้ไข ๓ ครั้งจนงบการเงินถูกต้อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จ�านวน 17 วัน
ครั้งที่ 2 จ�านวน 13 วัน ครั้งที่ 3 จ�านวน 13 วัน รวมจ�านวนวันที่หน่วยงานน�างบการเงินกลับไปแก้ไข จนถูกต้อง
รวม 3 ครั้ง จ�านวน 43 วัน หน่วยงานได้คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน 2.80 คะแนน
2.3 ค�านวณคะแนนของการจัดท�างบการเงินที่ท�าได้จริง โดยน�าคะแนน 2 ส่วน คือ คะแนนการส่ง
งบการเงิน + คะแนนความถูกต้อง = 0 + 2.80 = 2.80 คะแนน
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»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ : ความส�าเร็จของการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการประเมินผลฯ ของกรุงเทพมหานครประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

µÑÇªÕéÇÑ´ : 2.3 ร้อยละความส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
¹íéÒË¹Ñ¡ : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

คำาÍ¸ÔºาÂ (นÔÂาÁµÑวªÕéวÑ´) :
1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กรหรือการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน โดยท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ความเสี่ยงแตกต่างจากปญหา
เพราะความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ปญหา คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือก�าลังเผชิญอยู่
อย่างไรก็ตาม ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถือว่าเป็นความเสีย่ ง ดังนั้น หากจะพิจารณาและระบุว่าเหตุการณ์ใด
เป็นปญหาหรือความเสี่ยง ให้พิจารณาจากช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น
2. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง วิเคราะห์
หรือประเมินความเสี่ยง จัดล�าดับความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการจัดการให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้
ว่าการด�าเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล
3. การจัดการความเสีย่ ง คือ การทีผ่ บู้ ริหารและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานหรือองค์กร
ตัดสินใจก�าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ภายใต้ทรัพยากรที่มี เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กร
สามารถปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้ โดยการจัดการความเสีย่ งดังกล่าวจะต้องค�านึงถึงลักษณะของความเสีย่ ง ความส�าคัญหรือระดับของ
ความเสีย่ ง การควบคุมทีม่ อี ยูใ่ นปจจุบนั และต้นทุนหรือทรัพยากรทีจ่ ะต้องใช้ในการจัดการความเสีย่ ง เปรียบเทียบ
กับผลส�าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ และจัดท�าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีทางเลือกในการจัดการ
ความเสี่ยงอยู่ 4 วิธี ได้แก่
(1) การยอมรับความเสี่ยง มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรพิจารณาความเสี่ยงแล้วเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต�่าหรือมีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก หากด�าเนินการแล้วไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยง
(2) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วย
แบ่งเบาความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบแบบคาดไม่ถึง
ป้องกันยาก และมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ การจลาจล การก่อการร้าย ฯลฯ
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เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้เพียงล�าพัง จึงจ�าเป็นต้องกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
ดังกล่าวไปให้ผอู้ นื่ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญมากกว่าเป็นผูด้ า� เนินการ เช่น การท�าประกันภัย นอกจากนีย้ งั หมายความรวมถึง
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดจากความไม่ชา� นาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึง่ กรณีดงั กล่าว หน่วยงานอาจจัดจ้าง
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาด�าเนินการแทน (Outsourcing) เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท�าความสะอาด
งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น หรือประสานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ ขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
ต้องการ เพื่อร่วมกันด�าเนินการและรับผิดชอบความเสี่ยง
(3) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า
ความเสีย่ งเหล่านัน้ เกิดจากปจจัยภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ซึง่ สามารถจัดการได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้วธิ กี าร มาตรการ
หรือนโยบายในการลดหรือควบคุมการด�าเนินงาน การจัดวางหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดระดับ
ของโอกาสทีจ่ ะท�าให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับทีห่ น่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดฝกอบรม
ให้กบั บุคลากร การจัดท�าคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ฯลฯ หรือหากเป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปจจัยภายนอก หน่วยงานหรือองค์กร
ก็สามารถก�าหนดกลยุทธ์หรือมาตรการอื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น
(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากและอาจส่ง
ผลกระทบต่อองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นอย่างมาก จึงไม่อาจ
ยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถหาวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ด้วยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม
จึงจ�าเป็นต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการหยุดด�าเนินการ ยกเลิกโครงการ ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ลดเนื้องานหรือลดขอบเขตของการจัดกิจกรรมดังกล่าว
4. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตั งิ านทีผ่ กู้ า� กับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ต้องการสร้างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด�าเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต โดยการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงที่จะช่วยลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. การประเมินการควบคุมทีม่ ี คือ การพิจารณาระบบการควบคุมภายในทีห่ น่วยงานจัดให้มใี นกระบวนงาน
ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย มาตรการ แนวทาง มาตรฐานการด�าเนินงาน ฯลฯ
โดยหน่วยงานควรพิจารณาและประเมินว่า ความเสี่ยงที่ค้นพบในแต่ละกระบวนงานมีการควบคุมหรือไม่ หากมีการ
ควบคุม หน่วยงานควรประเมินต่อไปว่าการควบคุมดังกล่าวสามารถช่วยจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมหรือไม่ ทั้งนี้ หากประเมินแล้วพบว่าการควบคุมไม่มีประสิทธิผล หน่วยงานอาจ
ก�าหนดกิจกรรมการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อไป
6. การก�าหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือแผนการจัดการความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพบความเสี่ยง
ในกระบวนการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจก�าหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (Activities) โดยระบุลักษณะหรือ
รายละเอียดของกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน การมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ทีจ่ า� เป็น
ต้องใช้ในการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาการด�าเนินการ ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยง ฯลฯ และควร
สือ่ สารรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบด้วย เพือ่ ให้สามารถจัดการความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิผล
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7. การติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยง โดยหน่วยงานประเมินความ
เหมาะสมและเพียงพอของกิจกรรมดังกล่าวว่าสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลงสู่ระดับที่หน่วยงานยอมรับ
(Acceptable Level of Risk) ได้หรือไม่ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงกิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงได้มากขึ้น

àกณ±การãËŒคะแนน :
การประเมินผลส�าเร็จของตัวชี้วัดที่ 2.3 พิจารณาจากผลการด�าเนินการของหน่วยงาน ดังนี้
1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Risk Management Committee)
ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งในสังกัดของหน่วยงาน
เป็นคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จ�านวน 2 คน ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานให้เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบหรือผูป้ ระสานงานด้านการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงาน (Risk Coordinator) เป็นเลขานุการฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ก�าหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัด และโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด ตลอดจน
ประสานงานและติดตามผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะท�างาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยด�าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงได้
2. หน่วยงานสามารถค้นหา ระบุ และประเมินความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�าคัญของตัวชีว้ ดั กลยุทธ์ในแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน เฉพาะตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตามแนวทางหรือกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ�าปีที่ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก�าหนด ตลอดจนก�าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง
ของแต่ละตัวชีว้ ดั และรายงานผลความคืบหน้าของการจัดการความเสีย่ ง โดยบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวในแบบฟอร์ม
SR 1 พร้อมจัดล�าดับของความเสี่ยงตามผลการประเมินหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. หน่วยงานสามารถบริหารความเสีย่ งตามกิจกรรมการจัดการความเสีย่ งในแบบฟอร์ม SR 1 ได้อย่างครบถ้วน
ทุกตัวชีว้ ดั พร้อมจัดเตรียมและแสดงหลักฐานของการจัดการความเสีย่ งดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมให้คณะกรรมการ
ประเมินผลฯ ตัวชี้วัดที่ 2.3 พิจารณา
4. หน่วยงานน�าความเสีย่ งของตัวชีว้ ดั ตามแบบฟอร์ม SR 1 ทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงสุด 3 ล�าดับแรกมาพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อจัดท�าแผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรม
ทีส่ นับสนุนตัวชีว้ ดั โดยหน่วยงานพิจารณาเลือกโครงการหรือกิจกรรมทีส่ นับสนุนตัวชีว้ ดั อย่างน้อยจ�านวน 1 โครงการ
หรือกิจกรรม มาก�าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม SR 2
(1 แบบฟอร์มต่อ 1 โครงการ/ กิจกรรม) ได้แก่
- ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ/กิจกรรม
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
- ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม
- การควบคุมที่มีอยู่ในปจจุบันของความเสี่ยง
- การประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
- แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม
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-

แนวทางการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด
ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง
สิ่งที่คาดหวังภายหลังจากการบริหารความเสี่ยง

5. หน่วยงานส่งแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 ที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้สา� นักงานตรวจสอบภายใน ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 2 ครัง้ คือ
- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
โดยแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานทัง้ 2 ครัง้ มาด้วย (แนบส่ง
ของแต่ละครั้ง) ทั้งนี้ หน่วยงานอาจประชุมคณะกรรมการฯ มากกว่า 2 ครั้งได้ และเมื่อหน่วยงานส่งแบบฟอร์ม
ทั้งหมดครบแล้ว ส�านักงานตรวจสอบภายในจะมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลส�าเร็จของตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว
พิจารณาข้อมูลในแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 ของหน่วยงาน หากมีประเด็นทีต่ อ้ งปรับปรุงหรือแก้ไข คณะกรรมการ
ประเมินฯ อาจจะประสานกับผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) ของหน่วยงาน หรือ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6. หน่วยงานบริหารความเสีย่ งของโครงการ/ กิจกรรมตามแบบฟอร์ม SR 2 ให้ประสบผลส�าเร็จตามแผนการ
จัดการความเสี่ยงและตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานระบุไว้ในแบบฟอร์ม SR 2 โดยแสดง
หลักฐานของการด�าเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงและตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
ให้ครบถ้วน
7. หน่วยงานจัดท�ารายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) ตามรูปแบบและขั้นตอนที่ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก�าหนด และเสนอรายงาน
ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณา หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้จัดส่งรายงาน
การควบคุมภายในทั้ง 2 แบบดังกล่าว ให้ส�านักงานตรวจสอบภายใน ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15
ตุลาคมของทุกปี ตามหนังสือที่ กท 0407/1060 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เรือ่ ง ปรับปรุงแนวทางการจัดท�ารายงาน
การควบคุมภายในและยกเลิกแบบรายงานข้อมูลตรวจสอบภายใน

ÊÙµรการคำานวณ
1. แบบฟอร์ม SR 1 (ค�านวณผลส�าเร็จเป็นค่าร้อยละ)
จ�านวนตัวชี้วัดมิติที่ 1 ของหน่วยงานที่สามารถแสดงหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
ตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
จ�านวนตัวชี้วัดมิติที่ 1 ทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงาน
ที่น�ามาบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR 1

x 100
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2. แบบฟอร์ม SR 2 (ค�านวณผลส�าเร็จเป็นค่าร้อยละ)
จ�านวนตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยง
ของทุกโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานด�าเนินการได้ส�าเร็จตามค่าเป้าหมาย
จ�านวนตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยง
ของทุกโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานก�าหนดในการบริหารความเสี่ยง

x 100

3. ผลคะแนนความส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยง (เฉลี่ยในภาพรวมของค่าร้อยละตามข้อ 1 และ 2)
ผลรวมค่าร้อยละของผลส�าเร็จตามแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2
2
หมายเหตุ ผลการค�านวณคะแนน ตามข้อ 1 2 และ 3 หากเป็นทศนิยมเกิน 0.5 ให้ปดขึ้น
เป็นจ�านวนเต็ม เพื่อน�าไปค�านวณช่วงของคะแนน

การคำานวณ¼ÅคะแนนÊØ·¸Ô :
คะแนนสุทธิของตัวชีว้ ดั แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยน�าผลคะแนนความส�าเร็จของการบริหารความเสีย่ งมาค�านวณ
ตามเกณฑ์ที่แบ่งเป็นช่วงของคะแนน ดังนี้
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

ผลคะแนนความส�าเร็จของ
การบริหารความเสี่ยง

≤ 60

70

80

90

100

àËµØ¼ÅãนการนำาàÊนÍµÑวªÕéวÑ´ : เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
หน่วยงานบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในตามเกณฑ์การให้คะแนนได้บรรลุผลส�าเร็จอย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ และมีผลส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยงตามสูตรการค�านวณและผลคะแนนสุทธิ
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á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ประเมินผลส�าเร็จของหน่วยงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่สามารถด�าเนินการได้
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด หรือท�าได้ไม่สมบูรณ์เพียงพอ จะถูกหักคะแนน ประเด็นละ 2 คะแนน เช่น
- ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
- ไม่มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ไม่จัดท�าแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 หรือจัดท�าแต่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
- ไม่ส่ง หรือส่งแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 ล่าช้ากว่าก�าหนด
- ไม่ส่ง หรือส่งแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ล่าช้ากว่าก�าหนด
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลทีห่ น่วยงานกรอกในแบบฟอร์ม SR 1 และ
แบบฟอร์ม SR 2
3. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลส�าเร็จของการบริหารความเสีย่ งตามกิจกรรมการจัดการความเสีย่ ง (แบบฟอร์ม
SR 1) และแผนการบริหารความเสีย่ งของโครงการหรือกิจกรรม (แบบฟอร์ม SR 2) ด้วยการพิจารณาเอกสารหลักฐาน
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมการจัดการความเสีย่ งได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนตามแผนบริหารความเสีย่ งและ
ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด
4. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
โดยประเมินผลส�าเร็จของตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR 2
5. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลคะแนนความส�าเร็จของการบริหารความเสีย่ ง ตามวิธกี ารหรือสูตรการค�านวณ
ทีก่ า� หนด (โดยเฉลีย่ คะแนนในภาพรวม เนือ่ งจากการบริหารความเสีย่ งของตัวชีว้ ดั มิตทิ ี่ 1 และโครงการหรือกิจกรรม
ที่สนับสนุนตัวชี้วัดมิติที่ 1 มีความสัมพันธ์กัน)

àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
1. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงาน อย่างน้อยจ�านวน 2 ครัง้ (2 ฉบับ)
3. แบบฟอร์ม SR 1 และแบบฟอร์ม SR 2 ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามหัวข้อที่ก�าหนด
4. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
5. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
6. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีการด�าเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสีย่ ง (แบบฟอร์ม SR 1)
ส�าหรับความเสี่ยงทุกตัวในแต่ละตัวชี้วัด
7. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการด�าเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการหรือ
กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์ม SR 2) ได้บรรลุตามเป้าหมาย
8. แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍº : ส�านักงานตรวจสอบภายใน ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร
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(2)
(3)

(4)

ครั้งที่* หมายถึง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 - 4 พ.ย. 59
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 - 4 พ.ค. 60
สถานะการด�าเนินการ** ✓ หมายถึง ด�าเนินการแล้ว
หมายถึง อยู่ระหว่างด�าเนินการ
✗ หมายถึง ยังไม่ได้ด�าเนินการ

(1)
(5)

(6)

(7)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์และ ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ การวิเคราะห์หรือประเมิน ระดับ ล�าดับของ
เป้าหมาย
หรือปจจัยเสี่ยงของ
ความเสี่ยง
ความเสีย่ ง ความเสี่ยง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
โอกาส ผล คะแนน
ที่จะ กระทบ รวม
เกิด
(9)

(10)

(11)

ผลความคืบหน้าของการจัดการ
ความเสี่ยงครั้งที่* ...........
สถานะ
เอกสารหรือ
การด�าเนินการ** หลักฐานของการ
จัดการความเสี่ยง

.......................................................
(.......................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

(8)

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)
กิจกรรม
ระยะเวลา
การจัดการ
ด�าเนินการ/
ความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ

ตารางการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ชื่อหน่วยงาน/ ส่วนราชการ..........................................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................

SR 1

SR 2

แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่น�ามาบริหารความเสี่ยง ........................................................................................
หน่วยงาน/ ส่วนราชการ ............................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สนับสนุนตัวชี้วัด ..................................................................................................................................................
1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ/ กิจกรรม
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรม
3. ความเสี่ยงของโครงการ/ กิจกรรมที่ค้นพบ
4. การควบคุมที่มีอยู่ในปจจุบันของความเสี่ยงที่ค้นพบ
5. การประเมิน/ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (พิจารณาจากระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ)
6. แผนการจัดการความเสี่ยง (อธิบายวิธีการหรือลักษณะของการจัดการความเสี่ยง)

7. แนวทางหรือขัน้ ตอนของการน�าแผนการจัดการความเสีย่ งไปสูก่ ารปฏิบตั /ิ กิจกรรมการจัดการความเสีย่ ง (Action
Plan)
8. ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยง (อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด)
9. ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง/ ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยง
10. สิ่งที่คาดหวังภายหลังจากการบริหาร/ จัดการความเสี่ยง
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ÁÔµÔ·Õè 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ
»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ : คุณภาพการให้บริการ
µÑÇªÕéÇÑ´ : 3.1 ระดับความส�าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
¹íéÒË¹Ñ¡ :
Line
8

Staff
8

Line & Staff
8

คำาÍ¸ÔºาÂ :
เรือ่ งร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผูร้ บั บริการ ทีม่ มี าถึงกรุงเทพมหานคร ทีป่ รากฏอยูใ่ น
ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร(MIS)
การบริหารจัดการกับเรือ่ งร้องเรียน หน่วยงานมีหน้าทีบ่ ริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
1. มอบหมายเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนจากระบบเรือ่ งราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร
(MIS) ทุกวัน
2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขปญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด
3. จัดให้มรี ปู ภาพหรือหลักฐานอืน่ ๆ ประกอบการด�าเนินการแก้ไขปญหาพร้อมรายงานผลการแก้ไขปญหา
ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
4. ชี้แจงผู้ร้อง (กรณีสามารถติดต่อได้)
5. บันทึกรายละเอียดผลการด�าเนินการให้สามารถตอบผูร้ อ้ งได้ผา่ นระบบเรือ่ งราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร
(MIS) และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่ก�าหนด
รายละเอียดผลการด�าเนินการทีส่ ามารถตอบชีแ้ จงผูร้ อ้ งได้ หมายถึง ผลการด�าเนินการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน
ที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) โดยระบุวิธีการด�าเนินการ/พิจารณาเรื่อง
เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การตรวจสอบและน�าเรือ่ งร้องเรียนเข้าสูก่ ระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การด�าเนินคดี แจ้งการพิจารณายุตเิ รือ่ ง หรืออืน่ ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับ
แจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด�าเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผูร้ อ้ งได้) ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้
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ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครได้จัดประเภทเรื่องร้อง
เรียน/ร้องทุกข์ ไว้ 23 ประเภท
ล�าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

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

ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขยะและสิ่งปฏิกูล
ต้นไม้ สวนสาธารณะ
สภาพแวดล้อมเป็นพิษ
กระท�าผิดในที่สาธารณะ
ปญหาจราจร
การบริหารงานบุคคล
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว
การคุ้มครองผู้บริโภค
ยาเสพติด
เหตุเดือดร้อนร�าคาญ
เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ
เรื่องฉุกเฉิน

ÊÙµรการคำานวณ : การด�าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ก�าหนดให้มีคะแนนตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
1
2
3

คะแนน
2
4
2

โดยการคิดคะแนนรายขั้นตอนมี ดังนี้
คะแนนรายขั้นตอน =

ผลรวมของจ�านวนเรื่องที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอน
x 100
จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏในรายงาน
ของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2560

ค่าที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 95% ถึงจะได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2
หากได้น้อยกว่า 95% =

ค่าที่ได้ x คะแนนเต็มในขั้นตอนนั้น
95
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àกณ±การãËŒคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับความส�าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน/ผู้รับบริการ

1

2

3

4

5

≤7

7.25

7.5

7.75

8

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
ขั้นตอนที่ 1 : การรับเรื่อง : พิจารณาจากจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันท�าการ นับถัด
จากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯ แจ้งด�าเนินการ เพื่อด�าเนินการแก้ไข และ รายงานความก้าวหน้า
ผลการด�าเนินการ/พิจารณาเข้าสูร่ ะบบฯ ภายใน 3 วันท�าการนับถัดจากวันทีห่ น่วยงานมีการตอบรับ
ผ่านระบบฯ (รายงานครั้งที่ 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจ�านวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 2 : การด�าเนินการแก้ไข : พิจารณาจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการด�าเนินการแก้ไขและรายงานผลการ
ด�าเนินการโดยระบุรายละเอียดผลการด�าเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ และมีการติดตาม
ความคืบหน้าการด�าเนินการ (กรณีทไี่ ม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันท�าการนับถัดจากวันทีห่ น่วยงานมีการ
ตอบรับผ่านระบบฯ/รายงานครัง้ ที่ 1) ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (ส�าหรับเดือนกุมภาพันธ์
ก�าหนดเป็นวันท�าการสุดท้ายของเดือน) จนกว่าการด�าเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ของจ�านวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หากไม่
รายงานในช่วงเวลาทีก่ า� หนดแม้แต่ครัง้ เดียวจะถือว่าการด�าเนินการในเรือ่ งร้องเรียนนัน้ ๆ ไม่สมบูรณ์
ในขั้นตอนนี้ (1 คะแนน)
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดให้มีรูปภาพหรือหลักฐานอื่นๆ ประกอบการด�าเนินการแก้ไขปญหา
ให้กองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปทาง อีเมล์ bma.rongtook@gmail.com โดยกองกลาง
จะด�าเนินการสุม่ ตรวจรูปภาพหรือหลักฐานอืน่ ๆ ประกอบการด�าเนินการแก้ไขปญหา จ�านวน 30%
ของจ�านวนเรื่องร้องเรียนในระบบฯ ที่มีสถานะการด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละเดือน โดยผล
การสุม่ ตรวจจะต้องถูกต้อง สอดคล้องกับการรายงานผลในระบบเรือ่ งราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร
(MIS) ไม่น้อยกว่า 80% ของจ�านวนเรื่องที่สุ่มตรวจ มิฉะนั้นจะต้องถูกหักคะแนนเดือนละ 0.2
แต่ไม่เกินคะแนนเต็มของขั้นตอนนี้ ตลอดปีงบประมาณ (3 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 3 : การรายงานผล : พิจารณาการจัดท�ารายงานของหน่วยงานเพือ่ สรุปการด�าเนินการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะ ให้หวั หน้าหน่วยงานทราบ ทุกเดือนและน�าส่งให้กองกลาง ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน เดือนละ 0.1 คะแนน แต่ไม่เกิน
คะแนนเต็มของขั้นตอนนี้ ตลอดปีงบประมาณ (2 คะแนน)
กรณีที่ระบบฯ ขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ให้หน่วยงานพิมพ์หน้าจอ (Print
Screen) ที่แสดงความผิดปกติของระบบฯ แนบรายงานประจ�าเดือน
32
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หมายเหตุ
1. วิธีการนับวันปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 และ 2 หน่วยงานประเมินและหน่วยงานผู้ถูกประเมินให้นับเฉพาะ
วันท�าการ หากวันที่ก�าหนดในขั้นตอนใดตรงกับวันหยุดท�าการ หน่วยงานต้องปฏิบัติในวันท�าการถัดไปเท่านั้น
2. กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฯ ให้หน่วยงานนั้น ๆ ได้รับคะแนนเต็มส�าหรับตัวชี้วัดนี้

àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
1. บันทึกรายงานผล ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์
3. แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานด�าเนินการ
4. รูปภาพหรือหลักฐานอื่นๆ ประกอบการด�าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งทางอีเมล์ bma.rongtook@
gmail.com

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍº : กองกลาง ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร
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»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ : การพัฒนาการให้บริการ
µÑÇªÕéÇÑ´ : 3.2 ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
¹íéÒË¹Ñ¡ : ร้อยละ
Line
7

Staff
7

Line & Staff
7

คำาÍ¸ÔºาÂ : การประเมินตามตัวชี้วัดที่ 3.2 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ
1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานน�าเสนอ
เพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559) (น�้าหนักคะแนนร้อยละ 3)
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานต้องคัดเลือกโครงการ
ให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ คยน�าเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ทีม่ คี วามโดดเด่นและส�าคัญ อย่างน้อย 1 โครงการ
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ของกรุงเทพมหานครพิจารณา และส�านักงาน ก.ก. จะตรวจ
ติดตามผลการด�าเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่าหน่วยงานยังสามารถรักษามาตรฐาน
การให้บริการหรือมีการพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องหรือไม่
โดยหน่วยงานต้องด�าเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการ
ที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครก�าหนด
2. การด�าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (น�้าหนักคะแนนร้อยละ 4)
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการ
ให้มคี วามทันสมัย คล่องตัว เพือ่ อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผูร้ บั บริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผูร้ บั บริการ
เป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากภารกิจ อ�านาจหน้าที่ สภาพปญหาในการปฏิบตั งิ าน ความต้องการของผูร้ บั บริการ
หรือประเด็นปญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยน�าแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานด้วยระบบ Lean เทคนิคการรือ้ ปรับระบบงาน (Reengineering) การออกแบบกระบวนการใหม่
(Process Redesign) ฯลฯ การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท�างาน หรือการน�าองค์ความรู้ แนวปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะการบริการที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการพัฒนา โดยอาจจ�าแนกลักษณะการให้
บริการได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
1. การให้บริการทางระบบอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการสามารถใช้บริการ
ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ต้องเป็นการให้บริการแก่ประชาชน
หรือผูร้ บั บริการแบบเบ็ดเสร็จ มิใช่การให้ขอ้ มูลหรือการให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตเท่านัน้
2. การให้บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
บริการ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้รบั บริการอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานเวลาและคุณภาพทีห่ น่วยงานผูใ้ ห้บริการ
ก�าหนดทุกครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานต้องพัฒนาระบบให้พร้อมบริการก่อนน�าเสนอโครงการ
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3. การก�าหนดงานบริการทีส่ มควรให้เอกชน/ชุมชน/ภาคส่วนอืน่ ด�าเนินการแทน ซึง่ จะให้บริการทีด่ แี ละคุม้ ค่า
กว่าทีห่ น่วยงานด�าเนินการเอง ซึง่ ต้องเป็นงานบริการรูปแบบใหม่ ๆ ทีผ่ รู้ บั บริการได้รบั ประโยชน์โดยตรง
และมิได้เป็นงานประจ�าที่หน่วยงานต้องด�าเนินการอยู่แล้ว
4. การจัดท�าโปรแกรมประยุกต์สว่ นกลางเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถบันทึก แลกเปลีย่ น เชือ่ มโยง
และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการที่จะขอหรือน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
5. การลดค่าใช้จา่ ยในการด�าเนินการเกีย่ วกับการให้บริการ โดยการบริการยังคงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือมีมาตรฐานเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม
6. การเพิม่ ช่องทางในการให้บริการเพือ่ อ�านวยความสะดวกให้ผรู้ บั บริการมากขึน้ นอกเหนือจากช่องทางเดิม
ที่หน่วยงานให้บริการตามปกติอยู่แล้ว
7. การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) หมายถึง การด�าเนิน
กิจกรรมการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่หน่วยงาน โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับหน่วยงาน
ด้วยการใช้ทรัพยากรจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ในอันที่จะท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็น
ปกติสุข โดยกิจกรรมที่ด�าเนินการต้องมีลักษณะ ดังนี้
1) ด�าเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
2) ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่สร้างปญหาแก่ผรู้ บั บริการ/ชุมชน/สังคมทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
และ
3) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงาน และ
4) ท�าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ แี ละยัง่ ยืนต่อสังคม/ชุมชน โดยให้ประชาชน/ผูร้ บั บริการ
มีส่วนร่วม และ
5) ไม่ใช่การบริจาค หรือการท�าบุญ
8. การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ หมายถึง การสร้างหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ
ให้บริการใหม่ ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการของหน่วยงาน
ฯลฯ
ผู้รับบริการ หมายถึง
1. ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ
2. บุ ค ลากรหรื อ หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกกรุ ง เทพมหานครที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารจากหน่ ว ยงาน
ของกรุงเทพมหานคร
แนวทางการน�าเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
1. ระบุประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการของผู้รับบริการที่ท�าให้หน่วยงานต้องด�าเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด
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2. ระบุเทคนิค/แนวคิด/องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่หน่วยงานมีหรือที่ใช้ในการพัฒนา/ด�าเนิน
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด
3. ระบุนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับโครงการ
4. มุง่ เน้นการให้บริการเป็นหลัก มีลกั ษณะการให้บริการทีโ่ ดดเด่น มีประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั บริการและสร้างความ
เป็นเลิศ เมื่อเทียบกับการให้บริการตามปกติของหน่วยงาน
5. มีคุณภาพ คุ้มค่า มีความยากง่าย และความท้าทายที่เหมาะสม
6. กรณีเป็นโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หากเป็นระบบทีก่ รุงเทพมหานครมีอยูแ่ ล้ว
ให้น�ามาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และในกรณีที่เป็นโครงการใหม่ ต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครก่อน จึงสามารถน�าเสนอเป็นโครงการให้บริการ
ที่ดีที่สุดได้
7. หน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไปสามารถด�าเนินโครงการร่วมกันได้ในลักษณะของหุ้นส่วนที่สามารถ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�าเนินการและการวัดผลโครงการได้ชัดเจน โดยให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักเป็นผู้น�าเสนอโครงการ
8. ส�านักงานเขตสามารถก�าหนดโครงการฯ ลักษณะเดียวกันได้ โดยเฉพาะเขตทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เขตเดียวกันซึง่ มี
ลักษณะพืน้ ที่ ประชากร สภาพปญหา และบริบทอืน่ ๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน เพือ่ ให้เกิดโครงการฯ ทีส่ ง่ ผลกระทบขนาดใหญ่
ต่อผู้รับบริการ (Big Idea) และเกิดการแข่งขันหรือร่วมมือกันด�าเนินโครงการ
9. โครงการฯ ที่น�าเสนอไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเดียว สามารถน�าเสนอ
โครงการฯ ระยะยาวทีต่ อ้ งด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ ง (Long Term Project) ได้ โดยก�าหนดเป้าหมายโครงการในแต่ละ
ปีงบประมาณให้ชดั เจน เช่น โครงการชุมชนต้นแบบซึง่ ต้องมีการพัฒนาหลายด้านและต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา
10. ไม่เป็นโครงการทีเ่ กิดจากนโยบายหรือการสัง่ การของผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครหรือส�านักทะเบียนกลาง
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
11. ไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะการให้บริการเช่นเดียวกับการให้บริการในศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center)
12. ไม่เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่ทุกหน่วยงานได้น�าเสนอมาแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.
2551-2559) ซึ่งถือเป็นภารกิจปกติที่หน่วยงานต้องด�าเนินการ ยกเว้นมีประเด็นการพัฒนาที่โดดเด่น/แตกต่างไป
จากโครงการฯ เดิม และเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการมากขึ้น

ÊÙµรการคำานวณ :
ผลรวมของผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัด
= ผลคะแนนการด�าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
จ�านวนตัวชี้วัดทั้งหมด
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ผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัด แยกเป็น 2 กรณีตามประเภทของตัวชี้วัด ดังนี้
กรณีที่ 1 ผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัดที่ผลงานสามารถเกินเป้าหมายได้ : วัดจากผลงานที่สามารถ
ด�าเนินการได้ หารด้วยเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คูณ 100 ทั้งนี้ หากสามารถด�าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย
จะได้เกินร้อยละ 100
■

ผลงานที่สามารถด�าเนินการได้ x 100
= ผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัด
เป้าหมายของตัวชี้วัด
กรณีที่ 2 ผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัดที่ผลงานไม่สามารถเกินเป้าหมายได้ : วัดจากผลงานที่สามารถ
ด�าเนินการได้ หารด้วยเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ คูณ 110
■

ผลงานที่สามารถด�าเนินการได้ x 110
= ผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัด
เป้าหมายของตัวชี้วัด

àกณ±การãËŒคะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลคะแนนการด�าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ร้อยละ)

1
90

2
95

3
100

4
105

5
110

ตัวอย่าง
หน่วยงาน A ด�าเนินโครงการอนุรักษ์ผลไม้โบราณ โดยมีตัวชี้วัดโครงการ 3 ตัว ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเภทของตัวชี้วัด
ไม่สามารถเกิน
1. มีการจัดท�าเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือและทาง
เป้าหมายได้
จักรยานในสวนผลไม้ทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ
จ�านวน 3 สวน
ไม่สามารถเกิน
2. มีการจัดท�าต�าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เป้าหมายได้
ของต้นไม้ในสวนผลไม้ทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยสวนละ 100 ต้น
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
สามารถเกิน
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90
เป้าหมายได้
4. นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนผลไม้มีความพึงพอใจ
สามารถ
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90
เกินเป้าหมายได้

เหตุผล
ทั้งพื้นที่มีสวนผลไม้แค่ 3 แห่ง
หรือทั้งพื้นที่มีสวนผลไม้แค่ 3 แห่ง
ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
งบประมาณที่มีสามารถติดได้แค่
สวนละ 100 ต้น หรือสวนผลไม้
ยินยอมให้จัดท�าได้แค่ 100 ต้น
เกษตรสามารถพึงพอใจได้เกิน
ร้อยละ 90
นักท่องเที่ยวสามารถพึงพอใจ
ได้เกินร้อยละ 90
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เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน A มีผลคะแนนการด�าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดดังนี้
ตัวชี้วัด ผลงานที่ท�าได้จริง
ตัวที่ 1
ตัวที่ 2
ตัวที่ 3
ตัวที่ 4

3 สวน
3 สวน
สวนละ 100 ต้น
ร้อยละ 92
ร้อยละ 98

ผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัด
สูตร
ร้อยละ
3/3 x 110
110
300/300 x 110
110
92/90 x 100
98/90 x 100

ผลคะแนนการด�าเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด
[110+110+102.22+108.88]
= 107.77
4

102.22
108.88

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
1. หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดท�าโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ส�ารวจและระบุปญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 ส�ารวจและระบุเทคนิค/แนวคิด/องค์ความรู/้ แนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ ทีห่ น่วยงานมีหรือทีต่ อ้ งใช้ในการ
พัฒนา/ด�าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
1.3 จัดท�าโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามหัวข้อที่ก�าหนด (รายละเอียดตามแบบฟอร์มการน�าเสนอ
โครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) และส่งให้สา� นักงาน ก.ก. ตามระยะเวลา
ที่ก�าหนด
1.4 หัวหน้าหน่วยงานน�าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของ
กรุงเทพมหานครเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมโครงการตามระยะเวลาทีก่ า� หนด และหากคณะกรรมการฯ
มีมติให้ปรับแก้โครงการ หน่วยงานต้องด�าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ (รายละเอียดตามแนวทาง
การพิจารณาความเหมาะสมโครงการให้บริการที่ดีที่สุด)
1.5 เสนอผู้มีอ�านาจเพื่อขออนุมัติโครงการให้บริการที่ดีที่สุด หลังจากโครงการผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ แล้ว
2. หน่วยงานผูร้ บั การประเมินด�าเนินโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ตามแนวทาง/กิจกรรมทีก่ า� หนดไว้ในโครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด และรายงานผลการด�าเนินการพร้อมส่งเอกสาร/หลักฐานให้ส�านักงาน
ก.ก. พิจารณาภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
3. ส�านักงาน ก.ก. จะพิจารณาผลส�าเร็จของการด�าเนินโครงการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ (Best Service) ตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่ด�าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าหน่วยงานไม่ขอรับการประเมินตามตัวชี้วัด
ที่ 3.2 ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
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á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
1. ประเมินผลส�าเร็จโครงการตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในโครงการ
2. หน่วยงานต้องก�าหนดตัวชีว้ ดั อย่างน้อย 3 ตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถวัดถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพทีจ่ ะเกิดขึน้
จากการด�าเนินโครงการ เช่น จ�านวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ระยะเวลาลดลง ความผิดพลาดน้อยลง มีความคุ้มค่า
และประหยัดทรัพยากร ตลอดจนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
ส�าหรับการก�าหนดค่าเป้าหมายตัวชีว้ ดั ให้หน่วยงานน�าเสนอตามบริบทของโครงการ ซึง่ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าเป้าหมายตามลักษณะ
การให้บริการ โดยการเทียบเคียงกับมาตรฐานการให้บริการในปีทผี่ า่ นมา และมาตรฐานของประเทศอาเซียน (หากมี)
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แบบฟอร์มการน�าเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน ............................................
ชื่อโครงการ..........................................................
ปญหา/ความต้องการ

องค์ความรู้

ระบุประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการของ
ผู้รับบริการที่ท�าให้หน่วยงานต้องด�าเนินโครงการ

ระบุเทคนิค/แนวคิด/องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ที่หน่วยงานมีหรือที่ต้องใช้ในการพัฒนา/
ด�าเนินโครงการ

คุณค่า/เป้าหมาย

ผู้รับบริการ

ระบุคุณค่า/เป้าหมาย ที่ได้รับจากการด�าเนิน
โครงการ

ระบุกลุ่มผู้รับบริการ

กิจกรรมหลัก
ระบุกิจกรรม/แนวทางที่จะด�าเนินการ เพื่อให้โครงการประสบผลส�าเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด
โครงการที่ก�าหนดไว้
หุ้นส่วน
ตัวชี้วัด
ระบุตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุม
ใน 3 มิติ คือ
- มิติด้านคุณภาพ
- มิติด้านปริมาณ
- ความสอดคล้องกับคุณค่า/เป้าหมายของ
โครงการ

ระบุหุ้นส่วน/เครือข่าย/ผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมด�าเนิน
โครงการกับหน่วยงาน
ทรัพยากรที่ใช้
ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด�าเนินโครงการ
ระยะเวลา
ระบุระยะเวลาในการด�าเนินการ
(เริ่มต้น-สิ้นสุดการด�าเนินโครงการ)
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แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมโครงการให้บริการดีที่สุดของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1. การส่งโครงการ

• หน่วยงานจัดท�าโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ตามแบบน�าเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560) ส่งให้สา� นักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการพร้อมไฟล์ขอ้ มูล (ไฟล์ขอ้ มูลส่งทาง e-mail : bestservicebma
@gmail.com) ภายในระยะเวลาทีก่ า� หนด หากพ้นก�าหนดจะถูกตัดคะแนนในตัวชีว้ ดั ที่ 3.2 เท่ากับ 0.5 คะแนน
และตัดคะแนนเพิ่มอีก วันละ 0.01 คะแนน (จากน�้าหนักคะแนนของตัวชี้วัดที่ 3.2)

2. การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการ

• ส�านักงาน ก.ก. จะพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม/ความครบถ้วนของโครงการในเบื้องต้น ให้เป็นไปตาม
•

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ตัวชี้วัดที่ 3.2
กรณีโครงการที่น�าเสนอมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ส�านักงาน ก.ก. จะประสานหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไขโครงการในเบื้องต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก�าหนด

3. การพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ

• ส�านักงาน ก.ก. รวบรวมโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของ
•
•

กรุงเทพมหานคร ครั้งละ 15-20 หน่วยงาน จนกว่าคณะกรรมการฯ จะพิจารณาแล้วเสร็จ
ส�านักงาน ก.ก. จะแจ้งก�าหนดวัน/เวลา/สถานที่ ให้หน่วยงานทราบเพื่อเข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียด
โครงการต่อคณะกรรมการฯ
แนวทางการพิจารณา
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลของตัวชีว้ ดั ที่ 3.2 ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกิจกรรมหลักของโครงการ โดยมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก
พิจารณาโครงการที่หน่วยงานเสนอ/ปรับปรุงแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 2 ครั้ง หากไม่ผ่าน
การพิจารณาภายใน 2 ครั้ง หน่วยงานจะไม่ได้รับการประเมินผลในตัวชี้วัดที่ 3.2
ผลการพิจารณาโครงการ จะระบุเป็น 4 ลักษณะ
อนุมัติ หมายถึง หน่วยงานสามารถด�าเนินโครงการได้ตามแผนที่ก�าหนด
ปรับปรุงแก้ไขเพือ่ อนุมตั ิ หมายถึง หน่วยงานต้องด�าเนินการปรับปรุง/แก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ และส่งให้ส�านักงาน ก.ก.พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ
ปรับปรุงแก้ไขและน�าเข้าพิจารณาใหม่ หมายถึง หน่วยงานต้องด�าเนินการปรับปรุง/แก้ไขโครงการ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และน�าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่
ไม่อนุมัติ หมายถึง หน่วยงานไม่ได้รับอนุมัติให้น�าโครงการดังกล่าวขอรับการประเมินในตัวชี้วัดที่ 3.2






•








4. การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

• ส�านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (http://circular.

bangkok.go.th) ภายในเวลา 7 วันท�าการนับถัดจากวันทีค่ ณะกรรมการฯ มีมติ ซึง่ ผลการพิจารณาประกอบด้วย
เหตุผล ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต้องปฏิบัติหรือแก้ไข
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•

เมือ่ ส�านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณาโครงการฯ ให้หน่วยงานทราบในแต่ละครัง้ หน่วยงานต้องปรับปรุง/
แก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการฯ และส่งให้ส�านักงาน ก.ก. ภายใน 10 วันท�าการ นับถัดจากวันที่
ส�านักงาน ก.ก. เวียนแจ้งผลการพิจารณา (ส่งทาง e-mail : bestservicebma@gmail.com) หากหน่วยงาน
ไม่ส่งโครงการภายในระยะเวลาที่ก�าหนดจะถูกตัดคะแนนในตัวชี้วัดที่ 3.2 วันละ 0.02 คะแนน (จากน�้าหนัก
คะแนนของตัวชี้วัดที่ 3.2)
กรณีโครงการไม่ได้รบั อนุมตั แิ ละหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หน่วยงานสามารถ
ร้องขอทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณา รวมทั้งขอชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ ได้
โดยแจ้งความจ�านงต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อกั ษรผ่านหัวหน้าส�านักงาน ก.ก. ภายใน 7 วัน
ท�าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนโครงการแล้ว
ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของผลการด�าเนินโครงการตามตัวชี้วัด
2. แบบฟอร์มการให้คะแนนการด�าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍº : ส�านักงาน ก.ก.

42

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ : คุณภาพการให้บริการ
µÑÇªÕéÇÑ´ : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
¹íéÒË¹Ñ¡ : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

คำาÍ¸ÔºาÂ : การส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง ประชาชนผู้มารับ

บริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้นๆ
ให้บริการ การส�ารวจครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก
5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน
6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน
ฯลฯ

ÊÙµรคำานวณ :
ผลส�ารวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + ผลส�ารวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2
จ�านวนครั้งของการส�ารวจความพึงพอใจฯ

àกณ±การãËŒคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับความพึงพอใจ

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

คะแนนที่ได้เป็นไปตามค่าเฉลี่ยผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 2 ครั้ง คือ การน�าผลคะแนน
ส�ารวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 รวมกับผลคะแนนส�ารวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 หารด้วยจ�านวนครั้งในการส�ารวจ
(หาร 2) และใช้ทศนิยม 3 ต�าแหน่ง
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àËµØ¼Å :
1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจ การตัดสินใจการอ�านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน”
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ท�าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบตั งิ านตามโครงการ
ต่างๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่
นับว่ามีการปฏิบตั งิ านและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิง่ ทีส่ า� คัญมาก

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
1. ให้ทกุ หน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทัว่ ๆ ไปกับประชาชน หรือบุคคลของหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร โดยต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้าน เพื่อให้ผู้รับ
บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. ผูป้ ระเมินท�าการประเมินผลความพึงพอใจผูร้ บั บริการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอก ตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชีว้ ดั ที่ 3.3 ตามระยะเวลาทีก่ า� หนด เพือ่ น�าเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พิจารณา
3. แบบส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครก�าหนด

àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
ให้หน่วยงานผูร้ บั การประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานบริการของหน่วยงานนัน้ ๆ ไว้ที่
หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍºãนการ»ระàÁÔน : คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและกองงานผู้ตรวจราชการ
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ÁÔµÔ·Õè 4 ดานการพัฒนาองคการ
»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ : การพัฒนาระบบราชการใสสะอาด
µÑÇªÕéÇÑ´ : 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
¹íéÒË¹Ñ¡ : ร้อยละ
Line
5

Staff
5

Line & Staff
5

คำาÍ¸ÔºาÂ :
ผลการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ ารสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การด�าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
คณะผู้ประเมิน เพื่อให้หน่วยงานให้ความส�าคัญต่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีกลไกการบริหารงาน
ที่มีมาตรฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างความพึงพอใจต่อประชาชน

วÔ¸Õการคำานวณ :
จ�านวนตัวชี้วัดที่ด�าเนินการ x 100
= ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
จ�านวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ

àกณ±การãËŒคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของผลการด�าเนินการตามเป้าหมาย

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

* หมายเหตุ ตั้งแต่ร้อยละ 75 ลงไป ได้ 0 คะแนน

àËµØ¼Å :
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก�าหนดมาตรการหรือแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบได้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กรุงเทพมหานครจึงได้ก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และให้ทุกหน่วยงาน
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และส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานครน�าแผนดังกล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดระบบการท�างานทีด่ ี
สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍºการ»ระàÁÔน : ส�านักงาน ก.ก.
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
1. หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานครด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้าง
ราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
2. คณะกรรมการตรวจและประเมินผลของกรุงเทพมหานคร ด�าเนินการตรวจและประเมินผลหน่วยงาน
และส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานครตามแนวทางการประเมินที่ก�าหนดในแผนฯ

àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
หน่วยงานทีร่ บั การตรวจ จะต้องจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ผปู้ ระเมินผลตรวจสอบข้อมูล
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หลักธรรมาภิบาล/
องค์ประกอบ

2) ไม่มีการกระท�าผิดกฎ ระเบียบ เรื่อง
ข้อบังคับที่เป็นการทุจริตฯ
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการ

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน
ทุจริต

-

-

ไม่มีเรื่อง - ใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน
ร้องเรียน กลางที่รับเรื่องร้องเรียน
ทุจริต
ในรอบปีที่มีการประเมิน

ทุกหน่วยงาน

-

เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
แนวทางการประเมิน
หมายเหตุ
หน่วย
ค่า
ที่รับผิดชอบ
1
2
3
นับ เป้าหมาย
1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท�าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามและการบังคับใช้
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
กฎ ระเบียบของหน่วยงาน
- มีการตรวจสอบหรือ ทบทวน ครั้ง/ปี
1
1
- รายงานการประชุม
ทุกหน่วยงาน
มีความถูกต้องตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้ทนั สมัย
ครั้ง - บันทึกการน�าเสนอ
และเหมาะสมอยู่เสมอ
- ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างาน
- ผลสรุป
2. หลักจริยธรรม เป็นการยึดมั่นความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม
ทุกหน่วยงาน
2.1 ปลอดจากการทุจริต
1) มีการอบรม หรือเผยแพร่
ครั้ง/ปี
1
1
2
- โครงการ
ครั้ง
ครั้ง - ภาพถ่ายกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท�า
- เอกสาร เช่น แผ่นพับ
ทุจริตฯ และการกระท�าที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ปชส. หนังสือเวียน
ใบลงทะเบียน เป็นต้น

แผนปฏิบัติการการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
แนวทางการประเมิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) มีการอบรม หรือเผยแพร่ให้
2
- โครงการ
1
ทุกหน่วยงาน
ความรูเ้ กีย่ วกับวินยั /แนวทาง
ครั้ง
ครั้ง - ภาพถ่ายกิจกรรม
การลงโทษทางวินยั /ประมวล
- เอกสาร เช่น แผ่นพับ
จริยธรรม
ปชส. หนังสือเวียน ฯลฯ
ทุกหน่วยงาน
2
2
3
- ภาพถ่ายกิจกรรม
2) มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม ครั้ง/ปี
จริยธรรมแก่บุคลากรใน
ครั้ง
ครั้ง - เอกสารประกอบ เช่น
หน่วยงาน
แผ่นพับ หนังสือเวียน ฯลฯ
3. หลักความโปร่งใส เป็นการปรับปรุงกลไกการท�างานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
และมีกระบวนการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน
ทุกหน่วยงาน
มีความโปร่งใสด้านการเปดเผย 1) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ มีครบ
มีครบทุก - มีการจัดตั้งศูนย์ฯ
ข้อมูล
เผยแพร่ข้อมูลตาม พ.ร.บ.
ทุกขั้น
ขั้นตอน - มีค�าสั่งมอบหมาย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ตอน
เจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2540
- มีการลงทะเบียนผู้มาขอรับ
บริการ
- มีการแจ้งสิทธิกรณี
ไม่อนุญาต
ทุกหน่วยงาน
ช่องทาง/ 3
3
4
1) กล่องรับความคิดเห็น
2) มีช่องทาง / เครื่องมือ
ช่องทาง/ ช่องทาง/ 2) โทรศัพท์
ให้ประชาชนได้แสดงความ เครื่องมือ
เครื่องมือ เครื่องมือ 3) เว็บไซต์ เฟสบุค
คิดเห็นเกี่ยวกับการท�างาน
4) อืน่ ๆ เช่น แบบสอบถาม
และน�าไปปรับปรุง

2.2 ปลอดจากการกระท�า
ผิดวินัย

กลยุทธ์

เป้าหมาย
หน่วย ค่าเป้า
นับ
หมาย
ครั้ง/ปี
1
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3) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล /
ขั้นตอนการท�างาน/การให้
บริการ ให้ประชาชนทราบ

ตัวชี้วัด
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
แนวทางการประเมิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2
3
- คู่มือการปฏิบัติราชการ กองกลาง / ส�านักงาน
ประเภท ประเภท - แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ปกครองฯ /ส�านักงานเขต /
- เอกสารหลักฐานอื่น
และส�านักที่มีลักษณะงาน
เช่น แผนผังขั้นตอน
ในการให้บริการประชาชน
บอร์ด ปชส.
4. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบปญหาส�าคัญของส่วนรวมทุกระดับ ไม่ว่าด้วยการแสดง
ความเห็น การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ
ทุกส�านักงาน
เปดโอกาสให้ประชาชน
1) เข้าร่วมกิจกรรม/การท�างาน ประเภท
2
2
3
- ค�าสั่งแต่งตั้ง
เขต
มีส่วนร่วม
ของหน่วยงาน
ประเภท ประเภท - รายงานการประชุม
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- ใบลงทะเบียน
2) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขั้นตอน
2
ทอด รายงาน น�าไป - รายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน แบบสอบถาม
ใช้แบบที่
การปฏิบัติงาน หรือการส�ารวจ
แบบ ผู้บริหาร ปรับปรุง หน่วยงาน
- การน�าผลไปปรับปรุง
กทม. ก�าหนด
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
สอบถาม ทราบ
- เอกสาร หลักฐานที่
และการน�าผลสรุปไปปรับปรุง
ผลสรุป
เกี่ยวข้อง

หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
หน่วย
ค่า
นับ เป้าหมาย
ประเภท
2
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6. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้ประหยัด ใช้สอยทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ครั้ง/ปี
2
2 ครั้ง - เอกสารการรณรงค์
ทุกหน่วยงาน
หน่วยงานมีการประหยัด และ - หน่วยงานมีการรณรงค์และ
- ภาพถ่ายกิจกรรม
ใช้สอยทรัพยากร อย่างมี
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพ
สูงสุด

เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงาน
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
แนวทางการประเมิน
หน่วย
ค่า
ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1
2
3
นับ เป้าหมาย
ทุกหน่วยงาน
2
2
3
- เอกสารประกอบการ
3) มีการจัดกิจกรรมและก�าหนด กิจกรรม/
ปี
กิจกรรม กิจกรรม รณรงค์ เช่น แผ่นพับ
แนวทางปฏิบัติในการขอ
ภาพถ่ายกิจกรรม
ความร่วมมือจากสื่อมวลชน
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
ประชาชน ข้าราชการ และ
เบาะแส ฯลฯ
บุคลากร เพื่อเฝ้าระวัง
พฤติกรรมการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายใน
หน่วยงาน
5. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การเอาใจใส่ปญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปญหา ตลอดจน
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลอันเกิดจากการกระท�าของตนเอง
ครั้ง/ปี
2
2 ครั้ง 3 ครั้ง - รายงานการประชุม
ทุกหน่วยงาน
มีระบบการติดตามและประเมิน 1) หน่วยงานมีการประชุมและ
- เอกสารอื่น ๆ
ผลการปฏิบัติราชการ
ติดตามผลการด�าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ
ทุกหน่วยงาน
2
2 ครั้ง 3 ครั้ง - ค�าสั่งแต่งตั้ง
2) มีคณะท�างาน/ระบบเพื่อตรวจ ครั้ง/ปี
- สรุปผลการตรวจประเมิน
ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
- ภาพถ่ายกิจกรรม
หน่วยงาน
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»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å : การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน (Quality of Work Life)
µÑÇªÕéÇÑ´ : 4.2 ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน (Quality of Work Life)
¹íéÒË¹Ñ¡ : ร้อยละ
Line
6

Staff
6

Line & Staff
6

คำาÍ¸ÔºาÂ :
คุณภาพชีวติ ในการท�างาน (Quality of Work Life) หมายถึง การสร้างสรรค์บรรยากาศทีจ่ ะท�าให้บคุ ลากร
ในองค์กรมีความผูกพัน และพึงพอใจในการท�างานกับองค์กรสูงขึน้ อันเนือ่ งจากการดูแลเอาใจใส่และให้ความส�าคัญ
ต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด
โรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการท�างาน และมีระบบงานที่คล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
ชีวติ ส่วนตัวของบุคลากร รวมทัง้ การดูแลให้บคุ ลากรมีความมัง่ คงในชีวติ ทัง้ ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน ด้านครอบครัว
และด้านสังคม เป็นต้น
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท�างานในระดับต้น ๆ ที่องค์กรและบุคลากรสามารถวางแนวด�าเนินการ
ได้มี 2 ประเด็น คือ การสร้าง และหรือจัดสถานทีท่ า� งานให้มคี วามปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี และการเสริมสร้าง
สุขภาพของบุคลากร ซึ่งก�าหนดตัวชี้วัดส�าหรับการประเมินคุณภาพชีวิตในการท�างาน 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชีว้ ดั : 4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานของหนวยงาน
น�้าหนัก : ร้อยละ
Line
4

Staff
4

Line & Staff
4

คำาÍ¸ÔºาÂ :
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน หมายถึง การกระท�าหรือสภาพการท�างาน
ซึ่งที่ปลอดจากเหตุอันจะท�าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจาก
การท�างานหรือเกี่ยวกับการท�างาน ดังนั้น การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานของหน่วยงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�างานให้กับบุคลากรได้
ตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554
ซึ่งก�าหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
ตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานในหน่วยงานของตนไม่ตา�่ กว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
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วÔ¸Õการคำานวณ : การด�าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ก�าหนดให้มีคะแนนตามขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่
1

2
3
4
5
6

คะแนน
(ร้อยละ)
5
หน่วยงานมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 และมีการแต่งตั้งบุคคล หรือ คณะท�างาน
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ประจ�าหน่วยงาน
มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
10
ท�างานของหน่วยงาน
15
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างานประจ�าหน่วยงาน ผ่านการอบรม / สัมมนา / ประชุมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของส�านักอนามัย
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
15
สภาพแวดล้อมในการท�างานภายในหน่วยงาน
หน่วยงานมีการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการด�าเนินงานด้าน
25
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน
30
หน่วยงานมีการจัดล�าดับความส�าคัญในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน และน�าเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานให้ทราบเพื่อด�าเนินการต่อไป
การด�าเนินการ

àกณ±การãËŒคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

àËµØ¼Å :
เพือ่ เสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และสุขอนามัย
ทีด่ แี ก่บคุ ลากรกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560)
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2557-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน (Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�างาน และเพือ่ ให้กรุงเทพมหานครมีการด�าเนินการตามมาตรา 3 วรรค 2
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554
52

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍºãนการ»ระàÁÔน : ส�านักอนามัย และส�านักงาน ก.ก.
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ :
1. หน่วยงานต้องศึกษาแนวทางการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน จากคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ให้เข้าใจ และหรือ
ขอรับค�าปรึกษาจากส�านักอนามัย
2. หน่วยงานต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ซึง่ สอดคล้องตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554
และมีการแต่งตั้งบุคคล หรือ คณะท�างานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจ�าหน่วยงาน
3. หน่วยงานต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างานของหน่วยงาน
4. หน่วยงานต้องจัดส่งบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจ�าหน่วยงาน เข้ารับ
การอบรม / สัมมนา / ประชุม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของส�านักอนามัย
5. หน่วยงานต้องจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานภายในหน่วยงานให้เกิดความรู้ ความเข้าใจโดยทั่วกัน
6. หน่วยงานต้องมีการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน
7. หน่วยงานต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน และน�าเสนอผู้บริหารหน่วยงานให้ทราบ เพื่อด�าเนินการต่อไป
8. หน่วยงานจัดส่งข้อมูล เอกสารและหลักฐานการด�าเนินงาน ในข้อ 6 และ 7 ให้ส�านักอนามัย ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณาและสรุปผลการด�าเนินงานในภาพรวมพร้อมน�าเสนอคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของกรุงเทพมหานคร

àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
1. ส�าเนาค�าสั่ง / ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน ซึง่ สอดคล้องตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554
และส�าเนาค�าสัง่ / ประกาศแต่งตัง้ บุคคล หรือ คณะท�างานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจ�า
หน่วยงาน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ
หน่วยงาน
3. หลักฐานที่แสดงว่าบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจ�าหน่วยงาน ผ่าน
การอบรม / สัมมนา / ประชุม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ของส�านักอนามัย
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4. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�างานภายในหน่วยงาน
5. หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน
6. หลักฐานการจัดล�าดับความส�าคัญในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานของหน่วยงาน และหลักฐานการน�าเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อทราบผลการด�าเนินการ
หมายเหตุ การด�าเนินการตามขัน้ ตอนซึง่ ระบุในวิธกี ารค�านวณข้างต้น ให้หน่วยงานด�าเนินการ ตาม “คูม่ อื การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 ส�าหรับ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร” ซึง่ สามารถดาวน์โหลดคูม่ อื ฯ ดังกล่าว กฎกระทรวงแรงงาน และประกาศกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เอกสารตัวอย่างการจัดท�าแผนความปลอดภัยฯ ต่าง ๆ เพือ่ เป็นข้อมูลเบือ้ งต้น
ในการด�าเนินการตามตัวชีว้ ดั ที่ 4.2.1 ได้ทางเว็บไซต์สา� นักงาน ก.ก. www.bangkok.go.th/csc เว็บไซต์สา� นักอนามัย
www.bangkok.go.th/health และสามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ส�านักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
www.oshthai.org
ตัวชี้วัด : 4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
น�้าหนัก : ร้อยละ
Line
2

Staff
2

Line & Staff
2

คำาÍ¸ÔºาÂ :
การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี เพื่อพร้อมปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานแก่บุคลากร เพราะการมี
สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง และสุขภาพจิตใจไม่สมบูรณ์จะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านได้ หรืออีกกรณีทกี่ ารท�างานนัน้ ๆ
อาจส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิต ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมถอยลง เช่น การนั่งปฏิบัติงาน
หน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ อาจส่งผลให้เกิดโรคออฟฟิสซินโดรม โรคตาแห้ง หรือการปฏิบตั งิ านเป็นคนงานกวาดถนน
อาจเกิดโรคเกี่ยวกับปอดได้ เนื่องจากต้องหายใจเอากาซคาร์บอนไดออกไซด์จากท้องถนนทุกวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การปฏิบตั งิ านไม่วา่ จะมีอาชีพ หรือต�าแหน่งใดอาจส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรได้ ดังนัน้ องค์กรจึงควรมีขอ้ มูลด้าน
สุขภาพของบุคลากร การส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสุขภาพของตนเอง การน�าข้อมูลด้านสุขภาพของบุคลากรมาจัด
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากร และการจัดหาเครื่องมือและหรือป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้
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การตรวจสุขภาพประจ�าปีของบุคลากร เพือ่ ประเมินว่าบุคลากรมีสขุ ภาพเหมาะสมกับการท�างานมากน้อย
เพียงใด หรือเพื่อค้นหาว่าสุขภาพของบุคลากรได้รับผลกระทบจากลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือไม่ โดยหากองค์กรได้
รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพของบุคลากรที่กล่าวมาแล้วนั้น องค์กรก็จะสามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หรืออาจปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท�างาน ระบบการท�างาน หรือการจัดหา
เครือ่ งมือป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ เพือ่ ให้บคุ ลากรขององค์กรมีสขุ ภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ไป มีโปรแกรม
สุขภาพที่บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าปีต้องเหมาะสมตามเพศ และวัยของบุคลากรตามมาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง และต้องได้รบั การตรวจจากสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือสถานพยาบาลอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่
คลินิกเอกชน
นั้น ๆ

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ และลูกจ้างที่สังกัดหน่วยงาน หรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วÔ¸Õการคำานวณ :
ประเมินจากจ�านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี โดยค�านวณจาก
จ�านวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี
x 100
จ�านวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ

àกณ±การãËŒคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.500 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี

1
90

2
92.5

3
95

4
97.5

5
100

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ :
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�าปี
ของบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ หมาะสมกับเพศ วัย และลักษณะการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ซึง่ มิใช่การพบแพทย์ทเี่ กิด
จากความเจ็บป่วย และควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรให้มีพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�างานให้มีความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัย การสร้างบรรยากาศในการท�างานที่ดี การปรับปรุงระบบ
การท�างานให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว และการสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ดี ฯลฯ
2. หน่วยงานรวบรวมสรุปจ�านวนบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้ครบถ้วน ลงใน
แบบฟอร์ม A และจัดส่งส�านักงาน ก.ก. พร้อมหลักฐานประกอบที่ก�าหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
3. กรณีบุคลากรในสังกัดที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ�าปีกับสถานพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ตรวจ
สุขภาพประจ�าปีจากสถานพยาบาลอืน่ ๆ ให้หน่วยงานรวบรวมหลักฐานทีแ่ สดงว่าบุคลากรเหล่านัน้ ได้เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ�าปีจริง
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àËµØ¼Å :
เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรงสมบูรณ์ทงั้ ทางร่างกาย และจิตใจ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2557-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ การท�างาน
(Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างสุขภาพ สัมพันธภาพ และคุณภาพชีวติ ทีด่ เี พือ่ ความสมดุลในชีวติ
และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน พ.ศ. 2554

Ëน‹วÂ§าน¼ÙŒรÑº¼Ô´ªÍºãนการ»ระàÁÔน : ส�านักงาน ก.ก.
àÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å :
1. แบบฟอร์ม A สรุปจ�านวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี
2. หลักฐาน/เอกสารที่แสดงถึงการเข้ารับการตรวจสุขภาพภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของบุคลากร
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งแสดงรายละเอียดผลการตรวจสุขภาพ เช่น ใบรับรองการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าปีจากสถานพยาบาล
(ส�านักงาน ก.ก. จะเวียนแบบฟอร์มให้ทราบต่อไป) ส�าเนาใบเสร็จที่แสดงว่าเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือส�าเนา
ผลการตรวจสุขภาพที่แสดงชื่อ อายุ และวันเข้ารับการตรวจโดยไม่ต้องแสดงผลการตรวจสุขภาพ เป็นต้น
3. ส�าเนาแบบการเบิกจ่ายเงินเดือนจากระบบ MIS กรุงเทพมหานคร ที่แสดงจ�านวนบุคลากรในสังกัด
ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
4. หลักฐานประกอบที่แสดงถึงการด�าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหรือจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ�าปีของบุคลากรในองค์กรทีเ่ หมาะสมกับเพศ วัย และลักษณะการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และกิจกรรม/
โครงการเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพทีด่ ขี องบุคลากร เช่น หนังสือเวียน/หนังสือประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ รายงานการประชุมเพือ่ ก�าหนดกิจกรรม/โครงการ ภาพถ่ายการด�าเนินงาน รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน ฯลฯ
ฯลฯ
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แบบฟอร์ม A

แบบสรุปจ�านวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ..........................................................
จ�านวนบุคลากร
จ�านวนบุคลากร
จ�านวนบุคลากร
ทั้งหมดของหน่วยงาน
ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ที่ไม่ได้รับ
ประเภทบุคลากร
หญิง
ชาย สถานพยาบาล สถานพยาบาล การตรวจ
สุขภาพ
สังกัด กทม.
อื่น
ชื่อส่วนราชการ..................................................................................................
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ชื่อส่วนราชการ..................................................................................................
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ชื่อส่วนราชการ..................................................................................................
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
รวม

หมายเหตุ

คิดเป็นร้อยละ
เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งประกอบแบบฟอร์ม A
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ม A

-ตัวอย่างแบบสรุปจ�านวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ.........ส�านักงานเขต ง. ............
จ�านวนบุคลากร
จ�านวนบุคลากร
จ�านวนบุคลากร
ทั้งหมดของหน่วยงาน
ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ทีไ่ ม่ได้รับการ
ประเภทบุคลากร
หญิง
ชาย สถานพยาบาล สถานพยาบาล ตรวจสุขภาพ
สังกัด กทม.
อื่น
ฝ่าย 1
ข้าราชการ
15
5
20
ลูกจ้าง
2
2
4
ฝ่าย 2
ข้าราชการ
23
34
51
3
3
ลูกจ้าง
10
10
ฝ่าย 3
ข้าราชการ
38
16
42
2
10
ลูกจ้าง
2
22
24
รวม
80
89
151
5
13
169
156
คิดเป็นร้อยละ

92.308

7.962

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งประกอบแบบฟอร์ม A
1. แบบเบิกจ่ายเงินเดือนของส�านักงานเขต ง. ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
2. ส�าเนาผลตรวจสุขภาพของบุคลากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 142 จ�านวน 156 ฉบับ
3. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลราชวิถี 2 ฉบับ
4. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลรามาธิบดี 4 ฉบับ
5. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินของวชิรพยาบาล 7 ฉบับ
6. ใบรับรองการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าปีจากสถานพยาบาล จ�านวน 156 ฉบับ
ฯลฯ
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หมายเหตุ

ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรุงเทพมหานคร
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ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. คํารับรองระหวาง
……………………………………………. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และ
……………………………………………. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ผูรับคํารับรอง
ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ และเกณฑ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รอง ตามที่ ป รากฏอยู  ใ นเอกสารประกอบท า ยคํ า รั บ รองนี้
โดยปลัดกรุงเทพมหานครจะดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักทุกสํานัก สํานักงานเขตทุกสํานักงานเขต และ
สวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และนโยบาย
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร
๔. ขาพเจา ......................................................... ปลัดกรุงเทพมหานคร ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ ๓ แลว
ขอใหคํารับรองกับผูวาราชการกรุงเทพมหานครวา จะควบคุมดูแลราชการประจํา กํากับ เรงรัด ติดตามผล
การปฏิบตั ริ าชการหนวยงานของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของกรุงเทพมหานคร
และของแตละหนวยงาน และจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว
๕. ขาพเจา ......................................................... ผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร ไดพจิ ารณาและเห็นชอบแผนปฏิบตั ิ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ตามที่
ปรากฏในเอกสารแนบทายคํารับรองฯ นี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ......................................... ปลัดกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
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๖. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ
……………………………………………..
(.................................................)
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ ………………………….

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

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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เอกสารประกอบ ๒
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานัก สํานักงาน สํานักงานเขต และสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
น�้าหนัก (รอยละ)
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

ประเภทหน่วยงาน*
Line

มิติที่ 1 ดาน
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงาน

มิติที่ 2 ดาน
ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติ
ราชการ

45

45

45

45

45

45

14
2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ
(5)
2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
(7)
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
(2)
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
5
2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
(2.5)
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
งบการเงินทันเวลาและถูกตอง
(2.5)
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป
2559 ทันเวลาและถูกตอง
2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหาร 5
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

14
(5)
(7)

14
(5)
(7)

(2)
5
(2.5)

(2)
5
(2.5)

(2.5)

(2.5)

5

5

24

24

24

8

8

8

7

7

7

5

5

5

20

20

20

มิติที่ 1 รวม (รอยละ)

มิติที่ 2 รวม (รอยละ)
มิติที่ 3 ดาน
คุณภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ

Staff Line & Staff

3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียน
จากประชาชน/ผูรับบริการ
3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

มิติที่ 3 รวม (รอยละ)
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สยป.

สงม.

สนค.

สตน.

กองกลาง
สนป.
สกก.
คณะผูตรวจ
ราชการฯ
และ กงต.

น�้าหนัก (รอยละ)
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

ประเภทหน่วยงาน*
Line

มิติที่ 4 ดาน
การพัฒนา
องคการ

4.1 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
สรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality of Work Life)
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป
มิติที่ 4 รวม (รอยละ)
รวมทั้งหมด

Staff Line & Staff

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5

5

5

6

6

6

(4)

(4)

(4)

สนอ.
และ สกก.

(2)

(2)

(2)

สกก.

11

11

11

100

100

100

สกก.
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ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(หนวยงาน/สวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)…………

กรุงเทพมหานคร
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ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร) ....................................................
กรุงเทพมหานคร
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. คํารับรองระหวาง
……………………….. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ผูรับคํารับรอง

และ
……………………….. รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหนากลุมภารกิจ ผูทําคํารับรอง
ที่ไดรับมอบหมาย
……………………….. หัวหนาหนวยงาน / หัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ผูทําคํารับรอง

๒. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ (หนวยงาน/สวนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)............................................และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ประกอบดวย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน
๔. ขาพเจา (หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร).........................................
...................................................... (ตําแหนง) .........................................................................ไดทําความเขาใจ
คํารับรองตาม ขอ ๓ แลว ขอใหคํารับรองกับปลัดกรุงเทพมหานคร วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว
๕. ขาพเจา ............................................................................. รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหนากลุมภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานครใหกาํ กับดูแล (หนวยงาน/สวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
.......................................................................................................... ไดพจิ ารณาและเห็นชอบแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ (หนวยงาน/สวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)...............................
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ประกอบดวย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก
¡-10 ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนและขาพเจายินดีจะใหคาํ แนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบตั ริ าชการ
ของ (หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร) ....................................
(ตําแหนง) ...................................................................... ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
๖. ขาพเจา ................................................................ ปลัดกรุงเทพมหานคร ไดพจิ ารณาและเห็นชอบตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของ (หนวยงาน/สวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)…………………..……………….
............................................................. เกณฑการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของ.............................................................. รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหนากลุมภารกิจที่
ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล (หนวยงาน/สวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร) .............................
............................................ และ (หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
............................................................................................ (ตําแหนง) ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
๗. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ
……………………………………………
(...............................................)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ ………………………….

……………………………………………
(
)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
วันที่ …………………………….
……………………………..……………

(
)
หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ ………………………….
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เอกสารประกอบ ๑

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ … (หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร)..................................

¡-12 ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

เอกสารประกอบ ๒
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานัก สํานักงาน สํานักงานเขต และสวนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
น�้าหนัก (รอยละ)
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

ประเภทหน่วยงาน*
Line

มิติที่ 1 ดาน
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงาน

มิติที่ 2 ดาน
ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติ
ราชการ

45

45

45

45

45

45

14
2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ
(5)
2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
(7)
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
(2)
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
5
2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
(2.5)
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
งบการเงินทันเวลาและถูกตอง
(2.5)
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป
2559 ทันเวลาและถูกตอง
2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหาร 5
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

14
(5)
(7)

14
(5)
(7)

(2)
5
(2.5)

(2)
5
(2.5)

(2.5)

(2.5)

5

5

24

24

24

8

8

8

7

7

7

5

5

5

20

20

20

มิติที่ 1 รวม (รอยละ)

มิติที่ 2 รวม (รอยละ)
มิติที่ 3 ดาน
คุณภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ

Staff Line & Staff

3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียน
จากประชาชน/ผูรับบริการ
3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
มิติที่ 3 รวม (รอยละ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สยป.

สงม.

สนค.

สตน.

กองกลาง
สนป.
สกก.
คณะผูตรวจ
ราชการฯ
และ กงต.
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น�้าหนัก (รอยละ)
มิติ

ชื่อตัวชี้วัด

ประเภทหน่วยงาน*
Line

มิติที่ 4 ดาน
การพัฒนา
องคการ

4.1 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
สรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality of Work Life)
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป
มิติที่ 4 รวม (รอยละ)
รวมทั้งหมด

Staff Line & Staff

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5

5

5

6

6

6

(4)

(4)

(4)

สนอ.
และ สกก.

(2)

(2)

(2)

สกก.

11

11

11

100

100

100
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สกก.

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน : Line
Staff
Line & Staff
มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหน่วยงาน 20
40
60
80

5
100

ผลการด�าเนินงาน : สวนที่ 1 (รอยละ 30) และสวนที่ 2 (รอยละ 70)
สวนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (รอยละ 30)
องค์ประกอบ
1. การวางแผน

รอยละ
14

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

6

3. การติดตามและประเมินผล

10

ผลงาน

รายละเอียดผลการด�าเนินการ

ผลการประเมิน : (ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก)
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม
14

1. การวางแผน
2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

6

3. การติดตามและประเมินผล

10
รวม

30
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คะแนนที่ได

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560 ¢-3

คะแนน

(1)
ล�าดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์
(4)
ผลการด�าเนินงาน

(5)
รอยละความส�าเร็จ
(4)
x 100
(3)

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ�านวน...........ตัว ไดคะแนน .................... คะแนน

(3)
เปาหมาย

สรุปผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 70)

คะแนนเต็ม

รวม

คะแนนที่ได
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เปาหมาย

ผลส�าเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ

ค�าชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด�าเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

หลักฐานอางอิง
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปญหา อุปสรรค
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการก่อหนี้ผูกผันต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนร้อยละความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกฟน

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.1.1

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
คะแนนร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.4

2
2.8

3
4.2

4
5.6

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.1.2

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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5
7

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป
ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป

1
0.4

2
0.8

3
1.2

4
1.6

5
2

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.1.3

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํางบการเงิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดทํางบการเงินที่ทําได้จริง
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.2.1

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ประจําป 2559 ทันเวลาและถูกตอง
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดทํารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ทําได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.2.2

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลคะแนนความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง

1
≤60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน/ผู้รับบริการ

1
≤7

2
7.25

3
7.50

4
7.75

5
8

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.1

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ผลคะแนนการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
(ร้อยละ)

1
90

2
95

3
100

4
105

5
110

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.2

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ระดับ 1 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับความพึงพอใจ

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.3

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของผลการดําเนินการตามเปาหมาย

0
≤75

1
80

2
85

3
90
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95

5
100

ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.1

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :

¢-14 ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560

แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการด้านความปลอดภัย 60
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
หน่วยงาน

2
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ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.1

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน :
Staff
Line & Staff
ประเภทหนวยงาน : Line
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต�าแหนง :
เกณฑ์การใหคะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.500 ต่อ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจําป

1
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95
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ผลการด�าเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.2.2

น�้าหนัก (รอยละ) ผลการด�าเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน�้าหนัก

ค�าชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินงาน :

ปจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน :

อุปสรรคตอการด�าเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
●

●

●

●

●

ส�านักงาน ก.ก.
กองระบบงาน โทร. 0 2226 3727 หรือโทร. 1457 - 1460
กองวินัยและเสริมสรางจริยธรรม โทร. 0 2224 2963 หรือโทร. 1180
ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ โทร. 0 2225 7947 หรือโทร. 1512 หรือโทร. 1544
ส�านักการคลัง
กองบัญชี โทร. 0 2224 3009 หรือโทร. 1657
ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
กองวิชาการและแผนงาน โทร. 0 2225 0479 หรือโทร. 1705
ส�านักอนามัย
กลุมอาชีวอนามัย ส�านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม โทร. 0 2354 4226 - 30 หรือโทร. 2810

●

ส�านักงานตรวจสอบภายใน ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 3061 หรือโทร. 1372

●

กองงานผูตรวจราชการ ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 2939 หรือโทร. 1257

●

กองกลาง ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2621 1085 หรือโทร. 1400 หรือโทร. 1555
*******************************
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พิมพ์ที่โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอรัญ หาญสืบสาย ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
โทร. 0-2218-3548-50 โทรสาร 0-2218-3551

สำ�นักง�น ก.ก.

OFFICE OF THE BANGKOK METROPOLITAN
ADMINISTRATION CIVIL SERVICE COMMISSION

OFFICE OF THE BANGKOK METROPOLITAN
ADMINISTRATION CIVIL SERVICE COMMISSION

www.bangkok.go.th/csc

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำ�นักง�น ก.ก.

คู่มือ
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรอง
การปฏิบตั ริ าชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำานักงาน ก.ก.

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

สำานักงาน ก.ก.

