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บทที่ ๑
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
คู่มื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ นขต.สป.
และ นขต.ระดั บ กรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป. ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๗
ประกอบด้ ว ย หลั ก การและที่ ม าวั ต ถุ ป ระสงค์ กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ องค์ ป ระกอบ
และบทบาทของคณะกรรมการประเมินผลการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และแนวทาง
การจัดทาคารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ หลักการและที่มา
๑.๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพ
การให้บ ริการ จึงเป็ น แนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริห ารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ทั้ ง นี้
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
๑.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๒ กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สานักงาน ก.พ.ร.อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลั กษณ์อักษร
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา ๔๕ กาหนดให้ส่วนราชการ
จัดให้มีคณะผู้ ประเมินอิสระดาเนิ นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสั มฤทธิ์
ของภารกิ จ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจของประชาชน ผู้ รั บ บริ ก าร ความคุ้ ม ค่ า ในภารกิ จ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.พ.ร.กาหนด
๑.๑.๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๔๖ - พ.ศ.๒๕๕๐) ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการและวิธีการทางาน กาหนดให้ มีการปรับปรุ งระบบการประเมิน ผลการ
ดาเนิ น งาน โดยจั ด ให้ มีก ารเจรจาและทาข้อ ตกลงว่าด้ ว ยผลงานประจ าปี ให้ ส อดรั บกั บแผนยุ ทธศาสตร์
และแผนดาเนิ น งานรายปี กับ หั ว หน้ าส่ ว นราชการไว้เป็น การล่ ว งหน้า รวมทั้งให้ มีการติ ดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวทุกสิ้นปี และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจาปีแก่
ส่วนราชการ
กนผพ.สนผพ.สม.
๑
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๑.๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบในหลักการ
และรายละเอียดของแนวทาง และวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทีส่ านักงาน ก.พ.ร.เสนอ โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทาการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และทาข้อตกลง
ผลงานกับผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของ
ผลงานตามที่ตกลง
๑.๑.๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๖) ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ กลยุ ท ธ์ ที่ ๓.๓.๔ ปรั บ ปรุ ง กลไกและระบบการประเมิ น ผลตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ให้ เ หมาะสมสอดรั บ กับ พั น ธกิจ และลั กษณะของหน่ ว ยงานของรั ฐ สามารถวั ดผลได้ ทั้ง ในระดั บองค์ การ
และระดั บ บุ ค คล รวมทั้งการพั ฒ นามาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตามผลงาน และขยายผลระบบบริห าร
ยุทธศาสตร์องค์การภาครัฐ (Government Strategic Management System : GSMS) ให้มีความเชื่อมโยง
กับ ระบบการบริ ห ารการเงิน การคลั งภาครั ฐ สู่ ระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Government Fiscal Management
Information System : GFMIS) เพื่อประมวลรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดควบคู่ไปกับรายงานผลทาง
การเงินได้อย่างเป็นระบบ
๑.๑.๖ ปล.กห.ได้อนุมัติให้ นขต.สป., และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห.
และ สสน.สป. ดาเนิ น การตามตัว ชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ สป.โดยให้ ห น่ว ยที่เกี่ยวข้อ ง
ดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนดตามความรับผิดชอบ
สาหรับในคู่มือนี้ จะนาเสนอเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่ อ ให้ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ
สสน.สป. มี ความเข้ าใจเกี่ ยวกับขั้ นตอน และวิ ธีการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ราชการตามกรอบและแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๒.๒ เพื่ อ ให้ นขต.สป. และ นขต.ระดั บกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ
สสน.สป. สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑.๒.๓ เพื่อให้ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ
สสน.สป. มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สุขของประชาชน

กนผพ.สนผพ.สม.
๒

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑.๓ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนราชการจะดาเนินการจัดทาคารับรอง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับสิ่งจูงใจ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ภายใต้กรอบการประเมินผลทั้ง ๔ มิติ ตามแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร.
ตามแผนภาพ ดังนี้

มิติภายนอก

กรอบการประเมินผลของ สป. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
การประเมินประสิทธิผล
(ร้อยละ ๖๐)
 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง

การประเมินคุณภาพ
(ร้อยละ ๑๐)
 คุณภาพการให้บริการประชาชน

ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง และตั ว ชี้ วั ด
ระหว่ า งกระทรวงที่ มี เ ป้ า หมาย
ร่วมกัน (Joint KPIs)

(Service Level Agreement : SLA)

มิติภายใน

มิติภายนอก
(ร้อยละ ๗๐)
การประเมินประสิทธิภาพ
มิติภายใน
(ร้อยละ ๒๐)
(ร้อยละ ๓๐)
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 การประหยัดพลังงาน
 การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบ

การพัฒนาองค์การ
(ร้อยละ ๑๐)
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
 การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

สารสนเทศภาครัฐ

กนผพ.สนผพ.สม.
๓

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑.๔ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
สม. เชิญหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท.,
วท.กห. และ สสน.สป. ร่วมพิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติและจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ และให้ นขต.สป. และ
นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป. เสนอคารับรองการปฏิบัติราชการที่ หน่วย
ลงนามมาแล้ว นาเรียน ปล.กห. ผ่าน สม. เพื่อพิจารณาลงนามและถือว่าคารับรองการปฏิบัติราชการที่ ปล.กห.
ลงนามแล้ว คือ ข้อตกลงที่หน่วยจะต้องดาเนินการ
๑.๕ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม
ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
คารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห.
และ สสน.สป. ถือเป็นคารับรองของส่วนราชการฝ่ายเดียวไม่ใช่สัญญา และใช้สาหรับระยะเวลา ๑ ปี โดยในคา
รั บ รองฯ จะประกอบด้ ว ยข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ น้ าหนั ก
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ มีรูปแบบ
การลงนามระหว่าง ปล.กห. กับ หน.นขต.สป. และ หน.นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห.
และ สสน.สป. โดยเอกสารค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น ไปตามแบบที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ก าหนด
ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
๑) คู่ ล งนามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ : การลงนามในค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการ
เป็นการลงนามระหว่าง ปล.กห. กับ หน.นขต.สป. และ หน.นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห.
และ สสน.สป. ตามแบบฟอร์มที่ ๑
๒) ระยะเวลาของคารับรองการปฏิบัติราชการ : ระยะเวลาของคารับรองการปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
๓) แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ : การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ของหน่วยที่เชื่อมโยง หรือสนับสนุนกับแผนปฏิบัติราชการของ สป.
๔) รายละเอียดของข้อตกลงในคารับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูล
พื้ น ฐาน น้ าหนั ก เป้ า หมาย/เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน เงื่ อ นไขเฉพาะของตั ว ชี้ วั ด (ถ้ า มี ) ค าอธิ บ าย ตั ว ชี้ วั ด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ ๒

กนผพ.สนผพ.สม.
๔

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑.๖ ปฏิทินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

มีนาคม ๒๕๕๗

มีนาคม ๒๕๕๗

มีนาคม ๒๕๕๗

ภายใน ๑๐ เมษายน
๒๕๕๗
พฤษภาคม - มิถุนายน
๒๕๕๗
ภายใน ๙ กรกฎาคม
๒๕๕๗

กิจกรรม
 สม. เสนอให้หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ สป.
จั ด ทารายละเอี ยดตัว ชี้ วัด ส าหรั บถ่ า ยทอดให้ นขต.สป. และ นขต.ระดั บกรม
ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
 หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด ได้แก่ สนผ.กห., สงป.กห. และ สม. จัดทารายละเอียด
ตัวชี้วัดสาหรับถ่ายทอดให้ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรมของ สน.ปล.กห., ศอพท.,
วท.กห. และ สสน.สป. โดยกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้าหนัก และเกณฑ์การให้
คะแนนตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เสนอให้ สม.
 สม. จัดประชุมหน่ว ยรับผิดชอบตัว ชี้วัด ได้แก่ สนผ.กห., สม., สงป.กห.,
ทสอ.กห. และ กพร.กห. พิจารณาการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป. ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
 ขออนุมัติคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ
สสน.สป. จาก ปล.กห. โดย สม.นาเรียน ปล.กห.
 สม. จั ดประชุ ม นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท.,
วท.กห. และ สสน.สป. ชี้แจงแนวทางจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
 นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ ตามผลการประชุ ม
และตามที่คู่มือกาหนด จานวน ๒ ชุด
 ส่วนราชการส่งคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยให้ สม. สรุปนาเรียน
ปล.กห. เพื่อลงนามรับคารับรองการปฏิบัติราชการ
 สม. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห.,
ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป. เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตามที่ส่วนราชการร้องขอ)
 นขต.สป. และ นขต.ระดั บกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ
สสน.สป.รายงานผลรอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
จานวน ๑ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล ๑ แผ่น ให้หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ได้แก่
สนผ.กห., สม., สงป.กห., ทสอ.กห. และ กพร.กห. เพื่ อพิ จารณาพร้ อมกั บส่ ง
ค่าคะแนนให้ สม. สรุปนาเรียน ปล.กห. ทราบผลการดาเนินการ

กนผพ.สนผพ.สม.
๕

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันที่
กรกฎาคม - กันยายน
๒๕๕๗

กิจกรรม
 สม. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห.,
ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป. เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง
รอบ ๙ เดือน (ตามที่ส่วนราชการร้องขอ)

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

 ส่วนราชการส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self - Assessment Report)
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) จานวน ๑ ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล ๑ แผ่น ให้หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ สนผ.กห., สงป.กห.
และ สม. เพื่อพิจารณา พร้อมกับส่งค่าคะแนนให้ สม. สรุปนาเรียน ปล.กห. ทราบ
ผลการดาเนินการ หากส่งล่าช้ากว่ากาหนดจะถูกหักคะแนน ๐.๐๕ คะแนน ต่อ ๑
วันทาการ

ตุลาคม - พฤศจิกายน
๒๕๕๗

 สม. รวบรวมผลการพิจารณาผลการดาเนินการรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) จากหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ สนผ.กห.,
สม., สงป.กห., ทสอ.กห. และ กพร.กห. เพื่อสรุปนาเรียน ปล.กห. ทราบผล
การดาเนินการ

กนผพ.สนผพ.สม.
๖

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑.๗ กลไกและวิธีในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม
ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
แผนปฏิบัติราชการของ สป. และคารับรองการปฏิบตั ิราชการของ สป.

แผนปฏิบัติราชการของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห.,
ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
สม. จั ดประชุ มหน่ วยรั บผิ ดชอบตั วชี้ วั ดของ สป. และหน่ วยที่ เกี่ ยวข้ อง
กาหนดแนวทางและตัว ชี้วัด เพื่อจัดทาเป็นคู่มื อประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม
ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ
สสน.สป. จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนที่ยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
 น้าหนัก
 ข้อมูลพื้นฐาน
 เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
คาอธิบายตัวชี้วัด
ปล.กห. ลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป. และ
หน.นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
(สม. สรุปนาเรียนเป็นส่วนรวม)
คารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประเมินโดยหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดของ สป. ได้แก่

สนผ.กห., สงป.กห. และ สม.
(รอบ ๙ และ ๑๒ เดือน )

นขต.สป. และ นขต.ระดั บ กรม ของ
สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
ถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ตามค ารั บ รองของหน่ ว ย
สู่ ร ะดั บ ส านั ก /กอง เพื่ อ หน่ ว ยถ่ า ยทอด
ต่อเนื่องไปยังระดับบุคคล ตามระเบียบ สป.
ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของ
ข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔

กนผพ.สนผพ.สม.
๗

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

บทที่ ๒
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรสิ่งจูงใจ
วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรสิ่งจูงใจ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วย และนาผลการประเมินไปสู่การจัดสรรสิ่งจูงใจ
วิธีการติดตามและประเมินผล ดาเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ
๑) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๙ เดือน และ
๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์มที่ ๓
 เอกสาร หลักฐานประกอบอื่น ๆ เช่น
- รายงานการประชุม
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
๒) การสอบถามผู้รับผิดชอบของหน่วย เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของหน่วย
 ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
 ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมในการให้ตรวจสอบ
ข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้
การดาเนินการสรุปผลการประเมิน
๑) ก่อนการประเมินผล ฯ รอบ ๙ เดือน ให้ สม. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจหน่วยก่อน
ดาเนินการรายงานผล
๒) ให้หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด (สนผ.กห., สงป.กห. และ สม.) ตรวจสอบผลการดาเนินการ
ในขั้นต้นตามวงรอบการรายงาน (รอบ ๙ และ ๑๒ เดือน) แล้วสรุปรายงานให้ ปล.กห.(ผ่าน สม.) เพื่อกรุณา
ทราบผลการดาเนินการ
การจัดสรรสิ่งจูงใจ
การจัดสรรสิ่งจู งใจให้นาผลการประเมิน โดยนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรเงินรางวัล
ตามแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร.

กนผพ.สนผพ.สม.
๘

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เช่น รายละเอียดของตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย น้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน เป็นต้น โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
๒. การได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สาธารณภัย หรือภัยก่อการร้าย
โดยส่ วนราชการ ต้องส่ งคาขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดตามคารับรองการปฏิ บัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๗ และเอกสารชี้แจงเหตุผ ลความจาเป็น จานวน ๓ ชุด ให้ สม. ภายในวัน ที่
๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
สม.จะไม่รับพิจารณาคาขอเปลี่ยนแปลง ภายหลังระยะเวลาที่กาหนดไว้

หลักเกณฑ์การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ส่ ง รายงานการประเมิ น ผลตนเองตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
(Self - Assessment Report - SAR) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐาน เฉพาะส่วนที่สาคัญต่อการคานวณ และพิจารณาผล ให้ สม. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
หากหน่วยจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Self - Assessment Report - SAR)
ล่าช้ากว่ากาหนดจะถูกหักคะแนน ๐.๐๕ คะแนนต่อ ๑ วันทาการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่หน่วยรายงาน
ถือเป็นเอกสารทางราชการ ซึ่งต้องมีหนังสือนาส่ง และได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์
จากหัวหน้าหน่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการประเมินผล

กนผพ.สนผพ.สม.
๙

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

บทที่ ๓
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
กรอบการประเมินผล น้าหนัก และประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่ ว นราชการมี ป ระเด็ น การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการ ซึ่ งมี น้ าหนั กรวมร้ อยละ ๑๐๐
โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
ระดับคะแนนของผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ (จานวนครั้ง)
 การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดาเนินงาน (Milestone) เช่น ระดับความสาเร็จ
ขั้นตอน เป็นต้น
 การประเมินผลตัวชี้วัด สาเร็จ/ไม่สาเร็จ (Pass/Fail) เช่น ผลสาเร็จของการศึกษาพัฒนา
ระบบค่าตอบแทนของข้าราชการทหาร ภายใน ๓๐ ก.ย.๕๗ สาเร็จ = ๕ ไม่สาเร็จ = ๑

กนผพ.สนผพ.สม.
๑๐

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
(ภาคบังคับ)

๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว ง
น้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ
สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ

น้าหนัก
หน่วย
(ร้อยละ) รับผิดชอบ
๗๐
๗๐

สนผ.กห.

๓๐
๒. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

๒๐

สงป.กห.

๓. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
รวม

๑๐

สม.

การพัฒนาองค์การ
๑๐๐

กนผพ.สนผพ.สม.
๑๑

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

คาอธิบายตัวชี้วัด
มิติภายนอก
ด้านการประเมินประสิทธิผล
ประเด็นการประเมินผล : ผลสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
น้าหนัก : ร้อยละ ๗๐
คาอธิบาย : - พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรมของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
- นขต.สป. และ นขต.ระดับกรมของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป. ต้องร่วม
รับผิดชอบผลการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามภารกิจหลักของหน่วย
- จานวนตัวชี้วัดที่ทาความตกลงมีความเหมาะสมและครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของหน่วย
ตารางและสูตรการคานวณ :

ตัวชี้วัด (i)

น้าหนัก(Wi)

KPI1.1
KPI1.2
KPI1.3
KPI1.4

W1.1
W1.2
W1.3
W1.4
 W1.1 -1.4 = 1

เกณฑ์การให้คะแนน
เทียบกับระดับ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

คะแนน
ที่ได้ (SM1.i)
SM1..1
SM1..2
SM1..3
SM.1.4

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(W1.i x SM 1.i)
(W1.1 x SM1.1)
(W1.2 x SM1.2)
(W1..3 x SM1..3)
(W1.4 x SM1.4)
 (W1.1-1.4 x SM 1.1-1.4)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เท่ากับ
 (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4)
 W1.1-1.4

หรือ

(W1.1 x SM1.1) + (W1.2 x SM1.2) + ... + (W1.4 x SM 1.4)
W1.1+ W1.2 +...+ W1.4

โดยที่ :
W หมายถึง น้าหนักความสาคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วย
SM หมายถึง ค่าคะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
1.1-1.4 หมายถึง ลาดับที่ของตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของหน่วย
กนผพ.สนผพ.สม.
๑๒

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
 (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4) = 1
 (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4) = 2
 (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4) = 3
 (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4) = 4
 (W1.1-1.4 x SM1.1-1.4) = 5

หมายเหตุ : จานวนตัวชี้วัดที่ทาความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป.
เหตุผล : เพื่อให้ นขต.สป. และ นขต.ระดับกรม ของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป. บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ จึงให้ดาเนินการดังนี้
๑. การกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ รายละเอียดตามที่แนบ ขอให้หน่ว ยกรอกแบบ
รายงานผล ฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะหัวข้อ คาอธิบาย : ในที่นี้หมายถึงคาอธิบายของตัวชี้วัด หรือ
คาอธิบายของการดาเนินการ
๒. ขอให้ หน่ ว ยท าใบสรุ ป เพื่ อตรวจสอบว่ า คะแนนรวมในมิ ติ ภ ายนอกตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑ ของหน่ ว ย
มีค่าคะแนนเท่าไหร่ และแยกเอกสารให้ชัดเจน เช่น มีใบคั่นแต่ละตัวชี้วัดและแต่ละเอกสารอ้างอิง
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : สนผ.กห.
-----------------------------

กนผพ.สนผพ.สม.
๑๓

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มิติภายใน
ด้านการประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
น้าหนัก : ร้อยละ ๒๐
คาอธิบาย :
 การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ นขต.สป. และหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป. ทั้งที่เบิกจ่าย
ในส่ ว นกลาง และส่ ว นภูมิภ าคเป็ น ตั ว ชี้วั ดความสามารถในการเบิ กจ่า ยเงิ นส่ ว นราชการ โดยจะใช้ ข้อมู ล
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจาเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (งป.๐๖) ของหน่วย
 การให้ ค ะแนนจะพิจ ารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่า ย
ภาพรวมของหน่ ว ยเทีย บกับ วงเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่ว ยได้รับ ตั้งแต่เดือนตุล าคม ๒๕๕๖
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ
เหตุผล :
รัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสาคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา
ตารางและสูตรคานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ x ๑๐๐
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยได้รับ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

๘๗

๘๙

๙๑

๙๓

๙๕

กนผพ.สนผพ.สม.
๑๔

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๘๕.๙๗
๘๕.๕๑
๙๒.๕๔
๘๖.๓๗

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของหน่วย ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่ว นภูมิภาค ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗
จากรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (งป.๐๖) ของหน่วย สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ สป. (ภาพรวม สป.) ให้ใช้ฐานข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กรอนิกส์
(GFMIS)
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : สงป.กห.
ผู้รับผิดชอบ
ตาแหน่ง
น.อ.หญิง รัชฎาพร น้อยเศรษฐ์ ร.น. รอง ผอ.กตป.สงป.กห.
พ.ท.หญิง ทรงสมร ภูวนารถนุรักษ์ หน.สถิติและวิเคราะห์
กตป.สงป.กห.
พ.ท.หญิง พัชรินทร์ ทองธรรมชาติ หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล กตป.สงป.กห.
นางสาว อาภาวดี การงาน
ประจาแผนกติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
๐ ๒๙๘๐ ๖๓๒๐
”
”
”
E-mail : mod0208.3@mod.go.th

-----------------------------

กนผพ.สนผพ.สม.
๑๕

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ด้านการพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
น้าหนัก : ร้อยละ ๑๐
คาอธิบาย : ความสาเร็จของการดาเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร หมายถึง การที่
ส่วนราชการมีการดาเนินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ตามที่ ระเบียบ สป.
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร, ประกาศ สป. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร และแผนงานที่ สป.(สม.) กาหนด โดยสามารถนาผลการประเมินมาใช้
ในการบริหารจัดการกาลังพลของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑
√
√
√
√
√

ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
√
√
√
√

√
√
√

√
√

ขั้นตอนที่ ๕

√

แนวทางการประเมินผล:
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

ขั้นตอนที่ ๑:
ส่ ว นราชการมีก ารจั ด ทาแผนการ
ดาเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ตาม
หลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และแผนงานที่
สป.(สม.) กาหนดได้แล้วเสร็จ

กนผพ.สนผพ.สม.

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 ส า เนาหนั ง สื อ ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ อ นุ มั ติ ใ ห้
ด าเนิ น งานประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วยตามประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหาร
 สาเนาหนังสือจัดประชุม/ชี้แจง แผนการดาเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
 ส่งสาเนาหนังสือดังกล่าว ให้ สป.(สม.) ทราบภายใน
๑๐ วันทาการ หลังจากสิ้นวงรอบการประเมินรอบที่ ๒

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

ขั้นตอนที่ ๒:
ส่วนราชการมีการจัดทาตัวชี้วัด
และค่ า เป้ า หมายรายบุ ค คล
เพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมาย
ของหน่วย พร้อมกับบันทึกข้อมูล
ลงระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แล้วเสร็จ

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสาร/หลั กฐานที่แสดงถึ งการด าเนิ นงานเช่นเดียว
กับระดั บคะแนน ๑ พร้ อมทั้ งรายละเอี ยดการด าเนิ นงาน
ที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ ดังนี้
 ส่ วนราชการบันทึกตัวชี้วั ด ค่าเป้าหมายรายบุคคล
ในระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๗ โดย สป.(สม.) จะตรวจสอบการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ทางระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์
 ส าเนาหนั ง สื อ ที่ สป. (สม.) แจ้ ง เตื อ นให้
ส่วนราชการทาการบันทึกตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายบุคคล
ในระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(วงรอบการประเมินที่ ๒) ให้แล้วเสร็จ (กรณีตรวจสอบ
ทางระบบฯ แล้ว ส่วนราชการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์)

ขั้นตอนที่ ๓:
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงานเช่นเดียวกับ
ส่ ว นราชการมี การประเมิ นผล ระดับคะแนน ๑ และ ๒ พร้อมทั้งรายละเอียดการดาเนินงาน
การปฏิบัติงานรายบุคคลได้แล้ว ที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ ดังนี้
เสร็จ
 ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานของกาลังพล
ในระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามแผนการดาเนินงานประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วย
และให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๕๗ โดย สป.(สม.)
จะตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทางระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์
 สาเนาหนังสือที่ สป.(สม.) แจ้งเตือนให้ส่วนราชการ
ท าการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านในระบบบริ ห ารผล
การปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ วงรอบการประเมินที่ ๒
ให้แล้วเสร็จ (กรณีตรวจสอบทางระบบฯ แล้ว ส่วนราชการ
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

กนผพ.สนผพ.สม.
๑๖

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

๔

ขั้นตอนที่ ๔:
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงานเช่นเดียวกับ
ส่วนราชการมีการจัดทารายงาน ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ พร้อมทั้งรายละเอียดการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานประเมินผล ที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ ดังนี้
การปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จ
 สาเนาหนังสือสรุปผลการดาเนินงานประเมินผล
การปฏิบัติงานในส่วนราชการ (วงรอบการประเมินที่ ๒)
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล พร้อมกับการวิเคราะห์
ผลการประเมิ นการปฏิบั ติงานของส่ วนราชการที่ผู้ บังคั บ
บัญชาได้รับทราบ

๕

ขั้นตอนที่ ๕:
ส่ ว นราชการมี ก ารน าผลการ
ประเมิน การปฏิบัติงานรายบุคคล
ไปใช้ในการบริหารจัดการกาลังพล
ภายในหน่ วย เช่น การเลื่ อนชั้น
เงิ น เดื อนการพัฒ นาก าลั ง พลได้
แล้วเสร็จ และเสนอให้ สม.ทราบ

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดั บ คะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พร้ อ มทั้ ง รายละเอี ย ด
การดาเนินงานที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ ดังนี้
 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนาผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ไปใช้ในการบริหารจัดการ
กาลังพล เช่น การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น
 ส่งส าเนาเอกสารดังกล่ าว ให้ สป.(สม.) ทราบ
ภายใน ๑๐ วันทาการ หลั งจากสิ้ นวงรอบการประเมิน
รอบที่ ๒

หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : สม.
-----------------------------

กนผพ.สนผพ.สม.
๑๗

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑๘

ผนวก

กนผพ.สนผพ.สม.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

- แบบฟอร์มที่ ๑ -

คารับรองการปฏิบัติราชการ
(ส่วนราชการ)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑. คารับรองระหว่าง
พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก
ปล.กห.
ผู้รับคารับรอง และ
(ยศ - ชื่อ - สกุล - ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ) ผูท้ าคารับรอง
๒. คารับรองนี้เป็นคารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สาหรับระยะเวลา …… ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ……………
ถึง ……………………
๓. รายละเอียดของคารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของ (ส่วนราชการ) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
น้าหนักข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสาร
ประกอบท้ายคารับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปล.กห. ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ (ยศ - ชื่อ - สกุล) ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของ (ส่วนราชการ) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน
เป้ า หมาย/เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ตามที่ ป รากฏในเอกสาร ประกอบท้ า ย
ค ารั บ รองนี้ และข้ า พเจ้ า ยิ น ดี จ ะให้ ค าแนะน า ก ากั บ และตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
(ยศ - ชื่อ - สกุล) ให้เป็นไปตามคารับรองที่จัดทาขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า (ยศ - ชื่อ - สกุล - ตาแหน่ง) ได้ทาความเข้าใจในคารับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คารับรอง
กับ ปล.กห. ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดั บสูงสุด
ตามที่ให้คารับรองนี้
๖. ผู้รับคารับรองและผู้ทาคารับรอง ได้เข้าใจคารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันดีแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
พล.อ.
( นิพัทธ์ ทองเล็ก )
ปล.กห.

กนผพ.สนผพ.สม.

(ยศ - ชื่อ - สกุล - ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ .... (หน่วย)
ตัวชี้วัด

กนผพ.สนผพ.สม.

น้าหนัก

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๗

ข้อมูลพื้นฐาน
๕๔ ๕๕ ๕๖

เกณฑ์การให้คะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

หน่วยรับผิดชอบ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

- แบบฟอร์มที่ ๒ คาอธิบายตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล และการกาหนดความรับผิดชอบของหน่วย
(ตามผนวกรายละเอียดตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่…..
น้าหนัก :
คาอธิบาย :
สูตรการคานวณ :
เกณฑ์การให้คะแนน :
หมายเหตุ :
แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
เหตุผล :
หน่วยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดบังคับ :

กนผพ.สนผพ.สม.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

- แบบฟอร์มที่ ๓ แบบรายงานที่ ๑
รายงานการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
หน่วย ..............................................
( ... ) รอบ ๙ เดือน
( ... ) รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
คาอธิบาย :
..........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
..........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้าหนัก ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
(ร้อยละ)
ตัวชี้วัด

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน:
หลักฐานอ้างอิง:
กนผพ.สนผพ.สม.

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

แบบรายงานที่ ๒
รายงานการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
หน่วย ............................................
( ... ) รอบ ๙ เดือน
( ... ) รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

คาอธิบาย :
.......................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

เกณฑ์การให้คะแนน :
ก าหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของความส าเร็ จ (Milestone) แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น ๕ ระดั บ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

โดยที่ :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

กนผพ.สนผพ.สม.

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



เกณฑ์การให้คะแนน
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

