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ค�าน�า

กำรพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน จะบรรลุผลส�ำเร็จมำกน้อยเพียงใด 

ขึ้นอยู่กับผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร หัวหน้ำหน่วยงำนและส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนครรวมถึง

บุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนครทุกคนต้องตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร ซึ่งเป็นกลไกที่ส�ำคัญในกำรกระตุ้นและผลักดันให้มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรของกรุงเทพมหำนครให้บรรลุเป้ำหมำย โดยต้องร่วมกันพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรให้มีควำมเหมำะสม ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย

กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ส�ำนักงำน ก.ก. ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของกรุงเทพมหำนคร 

เป็นอย่ำงดีในกำรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี 

ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป

ส�ำนักงำน ก.ก.





สารบัญ

หน้ำ

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ก

 ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ง

 แนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  จ

   - กำรเจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร จ

   - กำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร จ

   - กำรอุทธรณ์กำรปฏิบัติรำชกำร จ

   - กำรจัดท�ำรำยงำน ฉ

   - กำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองฯ ฉ

   - กำรขอทบทวนผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ฉ

 ปฏิทินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ช

 กำรค�ำนวณคะแนน ฌ

กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฐ

ค�ำอธิบำยตัวชี้วัดเพื่อประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 1

 - มิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจ 1

 - มิติที่ 2 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 6

 - มิติที่ 3 ด้ำนคุณภำพกำรปฏิบัติรำชกำร  16

 - มิติที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร 51

ภำคผนวก ก

 - แบบฟอร์มค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ก-1

   ระดับกรุงเทพมหำนคร ก-2

   ระดับหน่วยงำน  ก-9

ภำคผนวก ข

 - แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรอง ข-2

  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563





อ.ก.ก. วสิำมญัเกีย่วกบักำรสรรหำ พัฒนำบคุลำกร และกำรประเมนิ ท�ำกำรแทน ก.ก. ในกำรบริหำรผลงำน

ระดับหน่วยงำน ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร และ

ได้น�ำหลักเกณฑ์ฯ เสนอ ก.ก. และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครทรำบแล้ว ซึ่งมีสำระส�ำคัญ ดังนี้

1. กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

 (1) มิติในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร แบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่

  มิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจ

  มิติที่ 2 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร

  มิติที่ 3 ด้ำนคุณภำพกำรปฏิบัติรำชกำร

  มิติที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร

 (2) ตัวช้ีวัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 

9 ตัวชี้วัดหลัก เป็นตัวชี้วัดส�ำหรับประเมินส�ำนัก ส�ำนักงำน ส�ำนักงำนเขต และส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัด

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงรำยละเอียดกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดเดิมให้มีควำมเหมำะสม 

และสำมำรถพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนได้มำกขึ้น โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ที่ก�ำหนดให้เป็น

ตวัชีว้ดัทดแทนกนั ได้แก่ ตวัชีว้ดัที ่3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเร่ืองทีไ่ด้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบรกิำร 

ก�ำหนดให้หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรฯ จ�ำนวน 59 หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรฯ ซึง่มีเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์ทีส่่งผลกระทบ

ต่อประชำชน/ผูร้บับรกิำรในวงกว้ำง และมสีถติเิรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์ย้อนหลงั 3 ปี จ�ำนวนมำก ต้องรบักำรประเมนิ

ในตัวชี้วัดดังกล่ำว ส่วนอีก 18 หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรฯ ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนจ�ำนวนน้อย ก�ำหนดให้รับกำรประเมิน

ในตวัชีว้ดัที ่3.1 (ข) กำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำน และมตัีวชีว้ดัใหม่ 1 ตวัชีว้ดั ได้แก่ ตวัชีว้ดั

ที่ 4.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 

เพื่อให้มีฐำนข้อมูลท่ีดีและเป็นปัจจุบัน สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ และใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับกำรตัดสินใจของ

ผู้บริหำร

2. วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

 (1) ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลปรับแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำปี พ.ศ. 2563 

ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันำกรงุเทพมหำนครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 20 ปี ระยะ

ที ่2 พ.ศ. 2561-2565 และนโยบำยผูบ้รหิำรกรงุเทพมหำนคร มำบรูณำกำรกนัในทกุด้ำนและทกุมติิ โดยน�ำแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำทรัพยำกรน�้ำมำเป็นประเด็นหลักในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ และก�ำหนด

ก

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



กรอบตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลฯ เพื่อประกอบกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำรระดับกรุงเทพมหำนครประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 (2) หน่วยงำนและส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร จัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ 

หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรฯ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมกรอบท่ีส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลก�ำหนด 

เพื่อประกอบกำรเจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับ

หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

 (3) ตวัช้ีวดั ค่ำเป้ำหมำยกลำง เกณฑ์กำรให้คะแนน และน�ำ้หนกัคะแนนของตัวชีวั้ดส�ำหรบักำรประเมิน

ผลกำรปฏิบตัริำชกำร ในมติทิี ่1 ด้ำนประสทิธผิลตำมพนัธกจิของหน่วยงำน ต้องได้รบักำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำร

เจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

 (4) จัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร เป็น 2 ระดับ คือ

  - ระดับกรุงเทพมหำนคร ปลัดกรุงเทพมหำนครจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

  - ระดับหน่วยงำน หัวหน้ำหน่วยงำนและส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนครและ 

รองปลัดกรุงเทพมหำนครท่ีก�ำกับดูแลในฐำนะหัวหน้ำกลุ ่มภำรกิจจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับ 

ปลัดกรุงเทพมหำนคร

 (5) หน่วยงำนและส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนครด�ำเนินกำรตำมค�ำรับรองฯ ที่ได ้

จัดท�ำไว้ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด

 (6) กรณีหน่วยงำนไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ตำมที่ได้ให้ค�ำรับรองกำรปฎิบัติรำชกำรไว้ด้วยเหตุผลต่ำง ๆ 

หน่วยงำนสำมำรถขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน และน�้ำหนักควำมส�ำคัญ

ของตวัช้ีวดัตำมค�ำรบัรองกำรปฏบัิตริำชกำรได้ โดยต้องได้รบักำรพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรอทุธรณ์

กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

 (7) หน่วยงำนและส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนครจัดท�ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่งให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดตำมกรอบกำรประเมินผลฯ เพ่ือติดตำม 

ควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองฯ ของหน่วยงำน

 (8) คณะกรรมกำรตรวจตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสงักดักรงุเทพมหำนคร 

จ�ำนวน 6 คณะ ของแต่ละคณะประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุจิำกคณะกรรมกำรประเมนิผลกำรปฏิบติัรำชกำรประจ�ำปี

ของหน่วยงำนสงักดักรงุเทพมหำนคร เป็นประธำน ผูต้รวจรำชกำรกรงุเทพมหำนคร/ผูต้รวจรำชกำรสงู รองผูอ้�ำนวยกำร

ส�ำนักและผู้อ�ำนวยกำรกองในสังกัดส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล และผู้ช่วยหัวหน้ำส�ำนักงำน ก.ก. หรือ 

ผู้อ�ำนวยกำรกองในสังกัดส�ำนักงำน ก.ก. ที่ได้รับมอบหมำยเป็นรองประธำน และผู้แทนจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ประเมนิตวัชีว้ดั 6 หน่วยงำน ได้แก่ ส�ำนกัยทุธศำสตร์และประเมนิผล ส�ำนกัอนำมยั ส�ำนกักำรคลัง ส�ำนกังบประมำณ

กรงุเทพมหำนคร ส�ำนักงำน ก.ก. และส�ำนักงำนเลขำนกุำรปลดั ส�ำนกัปลัดกรงุเทพมหำนคร เป็นกรรมกำร เข้ำตรวจ

ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำนอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมำณ หรือตำมที่คณะกรรมกำร 

ประเมินผลฯ ก�ำหนด

ข

 



  ทัง้นี ้ให้หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบตวัชีว้ดัตำมกรอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำร ตรวจตดิตำมผล

กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองฯ ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

 (9) หน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมกรอบกำรประเมินฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของแต่ละ 

หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรฯ และส่งผลกำรประเมินให้ส�ำนักงำน ก.ก. เพ่ือให้ส�ำนักงำน ก.ก. ประมวลผลน�ำเสนอ 

คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร และ อ.ก.ก. วิสำมัญ 

เกี่ยวกับกำรสรรหำ พัฒนำบุคลำกร และกำรประเมิน

 (10) ส�ำนกังำน ก.ก. จะเวยีนแจ้งผลคะแนนกำรประเมินท่ีผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรประเมินผลฯ 

ให้หน่วยงำนทรำบในเบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบ ยืนยันผลคะแนน และขอทบทวนผลคะแนนกำรประเมิน 

ในกรณทีีต่รวจสอบแล้วพบว่ำมข้ีอผดิพลำดท่ีเกดิจำกกำรให้คะแนน หรอืกำรค�ำนวณคะแนน ก่อนน�ำผลคะแนนเสนอ 

อ.ก.ก. วิสำมัญเกี่ยวกับกำรสรรหำ พัฒนำบุคลำกร และกำรประเมิน

 (11) อ.ก.ก. วสิำมญัเกีย่วกบักำรสรรหำ พฒันำบคุลำกร และกำรประเมนิ พจิำรณำผลกำรปฏบิตัริำชกำร

ตำมค�ำรับรองฯ ของหน่วยงำน และน�ำเสนอผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และ ก.ก. เพื่อรับทรำบผลกำรประเมิน

 (12) กรุงเทพมหำนครน�ำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น  

กำรพฒันำ หรอืกำรจดัสรรสิง่จงูใจซึง่อำจเป็นตัวเงนิหรอืไม่ใช่ตัวเงินให้แก่หน่วยงำนตำมผลกำรประเมนิและหลกัเกณฑ์

ที่กรุงเทพมหำนครก�ำหนด

ค



 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คณะกรรมกำรเจรจำตกลงกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร พิจำรณำตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำยกลำง เกณฑ์กำรให้คะแนน 

และน�้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัดส�ำหรับ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในมิติที่ 1 

ด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจของหน่วยงำน

หน่วยงำนจัดท�ำ

ค�ำรับรองกำร

ปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปี ส่ง

ส�ำนักงำน ก.ก.

หน่วยงำนจัดท�ำ

รำยงำนผลกำร

ปฏิบัติรำชกำร ส่ง

ส�ำนักงำน ก.ก.

หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดส่งผล

คะแนนแต่ละ

ตัวชี้วัดให้

ส�ำนักงำน ก.ก. 

สรุปผล

หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

สรุปคะแนน 

และให้หน่วยงำน

ผู้รับกำรประเมิน

ตรวจสอบ

น�ำผล

กำรประเมิน

ไปใช้

หน่วยงำน

ปฏิบัติรำชกำร

ตำมค�ำรับรอง

กำรปฏิบัติ

รำชกำร

หน่วยงำน

ปฏิบัติรำชกำร

ตำมค�ำรับรอง

กำรปฏิบัติรำชกำร 

(ต่อ)

คณะกรรมกำรตรวจติดตำม

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วยงำนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร แต่ละคณะ 

ออกตรวจติดตำมประเมินผลฯ 

ณ หน่วยงำน 

(ระยะครึ่งปีงบประมำณ)

คณะกรรมกำรตรวจติดตำม

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วยงำนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร แต่ละคณะ 

ออกตรวจติดตำมประเมินผลฯ 

ณ หน่วยงำน 

(ระยะสิ้นปีงบประมำณ)

หน่วยงำนสำมำรถอุทธรณ์ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำยกลำง เกณฑ์กำรให้คะแนน 

และน�้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัด 

เสนอคณะกรรมกำรอุทธรณ์

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

(รอบที่ 1)

หน่วยงำนสำมำรถอุทธรณ์ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำยกลำง เกณฑ์กำรให้คะแนน 

และน�้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัด 

เสนอคณะกรรมกำรอุทธรณ์

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

(รอบที่ 2)

น�ำผล

กำรประเมิน 

เสนอ ก.ก. 

และ 

ผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร 

เพื่อทรำบ

อ.ก.ก. วิสำมัญ

เกี่ยวกับกำร

สรรหำ พัฒนำ

บุคลำกร และ

กำรประเมิน

พิจำรณำผล

กำรประเมิน

หน่วยงำน

ขอทบทวน

คะแนน 

กำรประเมิน 

กรณีมี

ข้อผิดพลำด

คณะกรรมกำร

ประเมินผล 

กำรปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วยงำนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร 

พิจำรณำผล

กำรประเมินผล

  ง



จ

 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

	  กำรเจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ก่อนกำรจดัท�ำแผนปฏบัิตริำชกำรของหน่วยงำน หน่วยงำนจะต้องน�ำตัวชีว้ดัทีจ่ะขอรบักำรประเมนิในมิตทิี ่1 
ด้ำนประสทิธผิลตำมพนัธกจิ เสนอคณะกรรมกำรเจรจำตกลงกำรประเมนิผลกำรปฏบิติัรำชกำรของหน่วยงำนสงักัด
กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยกลำงของตัวชี้วัด น�้ำหนักควำมส�ำคัญของ 
ตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อตกลงส�ำหรับกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
ในมิติที่ 1 โดยคณะกรรมกำรเจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
จะมจี�ำนวน 6 คณะ แต่ละคณะประกอบด้วย รองปลดักรงุเทพมหำนคร หวัหน้ำกลุม่ภำรกจิ เป็นประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล และหัวหน้ำ
ส�ำนกังำน ก.ก. เป็นกรรมกำร และเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัยทุธศำสตร์และประเมนิผล เป็นเลขำนกุำร และผู้ช่วยเลขำนกุำร

	  กำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยงำนและส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ด�ำเนินกำรดังนี้

1. ส�ำนกังำน ก.ก. จดัท�ำค�ำรบัรองฯ ระดับกรงุเทพมหำนคร น�ำเสนอปลดักรงุเทพมหำนครและผูว่้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครลงนำมค�ำรับรองฯ

2. หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรฯ ศึกษำรำยละเอียดกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี  
กรอบกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตริำชกำร เงือ่นไขของตวัช้ีวดัต่ำง ๆ เพ่ือประกอบกำรจดัท�ำค�ำรบัรองระดับหน่วยงำน

3. หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรฯ ชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับในหน่วยงำน เกี่ยวกับแนวทำง 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวมถึงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ�ำปี เพือ่ให้ทุกคนได้มส่ีวนร่วมในกำรผลกัดันให้ผลกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนบรรลเุป้ำหมำยตำมหลักเกณฑ์ฯ 
ที่ก�ำหนด

4. กำรจัดท�ำค�ำรับรองฯ ระดับหน่วยงำน โดยหัวหน้ำหน่วยงำนหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัด 
ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ลงนำมค�ำรับรองฯ และส่งให้ส�ำนักงำน ก.ก. ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด เพื่อรวบรวม
น�ำเสนอรองปลดักรงุเทพมหำนครทีก่�ำกบัดแูลในฐำนะหวัหน้ำกลุม่ภำรกจิลงนำมก่อนน�ำเสนอปลดักรงุเทพมหำนคร
ลงนำมค�ำรับรองฯ ตำมล�ำดับ

5. ให้หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรฯ จัดท�ำรำยละเอยีดตวัชีว้ดัทีก่�ำหนดส่งให้หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบตัวชีว้ดัภำยใน
ระยะเวลำทีก่�ำหนด เพือ่น�ำเสนอคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วข้องพิจำรณำกล่ันกรองควำมเหมำะสม (หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ
ตัวชี้วัดจะประสำนแจ้งให้ทรำบต่อไป)

6. ปลัดกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ลงนำมค�ำรับรองฯ ระดับกรุงเทพมหำนครและ
ระดับหน่วยงำนเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงำนปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็นไปตำมค�ำรับรองฯ

	  กำรอุทธรณ์กำรปฏิบัติรำชกำร

กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ตำมตัวช้ีวัดที่ได้ท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรไว้ตั้งแต่ 
ต้นปีงบประมำณได้ หน่วยงำนสำมำรถขออทุธรณ์กำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดตวัชีว้ดั ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน 
และน�ำ้หนักคะแนนของตวัชีว้ดัตำมค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรได้ โดยให้หน่วยงำนส่งเรือ่งมำทีส่�ำนักงำน ก.ก. เพือ่
น�ำเสนอคณะกรรมกำรอุทธรณ์กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงมีปลัดกรุงเทพมหำนคร 
หรอืรองปลดักรงุเทพมหำนครท่ีปลดักรงุเทพมหำนครมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร หวัหน้ำผูต้รวจรำชกำรกรงุเทพมหำนคร 



ฉ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรเจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ทั้ง 6 คณะ หัวหน้ำส�ำนักงำน ก.ก. และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล เป็นกรรมกำร  
ผู ้ อ� ำนวยกำรกองพัฒนำระบบรำชกำรก รุง เทพมหำนคร ส� ำนักงำน ก .ก .  เป ็น เลขำนุกำร และ 
เจ้ำหน้ำท่ีกองพัฒนำระบบรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ส�ำนักงำน ก.ก. เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร โดยส�ำนักงำน ก.ก.  
จะเปิดรับค�ำขออุทธรณ์จำกหน่วยงำน จ�ำนวน 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ภำยในวันที่ 17 พฤษภำคม 2563
และรอบที่ 2 ภำยในวันที่ 18 กันยำยน 2563
หรือตำมที่คณะกรรมกำรอุทธรณ์ฯ ก�ำหนด

	  กำรจัดท�ำรำยงำน

1. หน่วยงำนและส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐำน 
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของผลกำรปฏิบัติรำชกำรในแต่ละตัวชี้วัด
ในช่วงเวลำต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของหน่วยงำนที่รับผิดชอบตรวจติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร และ 
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

2. หน่วยงำนและส่วนรำชกำรฯ จดัท�ำรำยงำนผลกำรปฏบิตัริำชกำรตำมค�ำรบัรองฯ ตำมแบบรำยงำนส่งให้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

3. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนครจะพิจำรณำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลฯ ที่ก�ำหนด และน�ำเสนอ อ.ก.ก. วิสำมัญ 
เก่ียวกบักำรสรรหำ พฒันำบคุลำกร และกำรประเมิน พิจำรณำผลกำรปฏบิติัรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร และน�ำเสนอผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และ ก.ก. ทรำบตำมล�ำดับ

	  กำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองฯ

 คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตริำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสงักดักรุงเทพมหำนคร อำจมอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรตรวจตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรประจ�ำปี หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องตรวจตดิตำมประเมนิผล
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองฯ ณ หน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน ตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด ท้ังนี้ ให้ทุกหน่วยงำน 
จัดเตรียมเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของผลกำรปฏิบัติรำชกำรในแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมให้ 
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลำ

	  กำรขอทบทวนผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ส�ำนักงำน ก.ก. จะเวียนแจ้งผลคะแนนกำรประเมินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ให้หน่วยงำนรับทรำบในเบื้องต้น ก่อนน�ำเสนอ อ.ก.ก. 
วสิำมญัเกีย่วกับกำรสรรหำ พฒันำบคุลำกร และกำรประเมิน พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ เพือ่ให้หน่วยงำนได้ตรวจสอบ
และยนืยนัผลกำรประเมนิ และเปิดโอกำสให้หน่วยงำนเสนอขอทบทวนผลคะแนนกำรประเมนิในกรณทีีต่รวจสอบแล้ว
พบว่ำ มข้ีอผดิพลำดทีเ่กดิจำกกำรให้คะแนน หรอืกำรค�ำนวณคะแนนมำทีส่�ำนกังำน ก.ก. ซึง่ส�ำนกังำน ก.ก. จะเป็น
ผู้ประสำนแจ้งหน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีกำรขอทบทวนนั้น ๆ เพื่อพิจำรณำต่อไป และน�ำผลคะแนนที่ได้รับ
กำรแก้ไขน�ำเสนอคณะกรรมกำรประเมินผลฯ พิจำรณำอีกครั้ง ก่อนน�ำเสนอ อ.ก.ก. โดยส�ำนักงำน ก.ก. จะเปิดรับ 
ค�ำขอทบทวนผลคะแนนกำรประเมิน ระหว่ำงวันท่ี 9-11 พฤศจิกำยน 2563 หรือตำมวันเวลำที่ส�ำนักงำน ก.ก.  
แจ้งเวียนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหำกเกินก�ำหนดเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำคะแนนมีควำมถูกต้อง
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 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่วงเวลำ กิจกรรม

มกรำคม - สิงหำคม 2562 จัดท�ำร่ำงหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เสนอ อ.ก.ก. วิสำมัญ

เกี่ยวกับกำรสรรหำ พัฒนำบุคลำกรและกำรประเมิน พิจำรณำอนุมัติ

1 กรกฎำคม - 30 สิงหำคม 

2562

คณะกรรมกำรเจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร พิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และประเด็นอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ในมิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจ เพื่อให้ได้ข้อตกลงส�ำหรับกำรจัดท�ำ

ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ภำยใน 23 สิงหำคม 2562 หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับกำรอนุมัติ

26 - 30 สิงหำคม 2562 จัดประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน

สังกัดกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ภำยใน 6 กันยำยน 2562 ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล ส่งแผนปฏิบัติรำชกำรของกรุงเทพมหำนครประจ�ำปี 

พ.ศ. 2563 ให้ส�ำนักงำน ก.ก.

13 กันยำยน 2562 ส�ำนักงำน ก.ก. น�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีระดับกรุงเทพมหำนคร 

เสนอปลัดกรุงเทพมหำนคร และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครลงนำม

16 - 30 กันยำยน 2562 หน่วยงำนส่งค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ให้ส�ำนักงำน ก.ก. 

เพื่อตรวจสอบก่อนน�ำเสนอรองปลัดกรุงเทพมหำนคร และปลัดกรุงเทพมหำนครลงนำม

1 ตุลำคม 2562 ส�ำนักงำน ก.ก. น�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีระดับหน่วยงำน 

เสนอรองปลัดกรุงเทพมหำนคร และปลัดกรุงเทพมหำนครลงนำม

22 - 30 เมษำยน 2563 คณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน 

สังกัดกรุงเทพมหำนคร ออกตรวจติดตำมประเมินผลฯ (ระยะครึ่งปีงบประมำณ)

ภำยใน 17 พฤษภำคม 2563 หน่วยงำนส่งค�ำขออุทธรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน และน�้ำหนักของตัวชี้วัดตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร รอบที่ 1 ให้ส�ำนักงำน ก.ก. และหน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ภำยใน 4 พฤษภำคม 2563 ส�ำนักงำน ก.ก. สรุปผลกำรพิจำรณำค�ำขออุทธรณ์ฯ เสนอคณะกรรมกำรอุทธรณ์ฯ

18 - 20 พฤษภำคม 2563 คณะกรรมกำรอุทธรณ์ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

พิจำรณำค�ำขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตัวชี้วัดฯ ของหน่วยงำน (รอบที่ 1)

11 กันยำยน 2563 ส�ำนักงำน ก.ก. ให้หน่วยงำนส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรอง

กำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ภำยใน 18 กันยำยน 2563 หน่วยงำนส่งค�ำขออุทธรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน และน�้ำหนักของตัวชี้วัดตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร (รอบที่ 2) ให้ส�ำนักงำน ก.ก. และหน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง



ช่วงเวลำ กิจกรรม

1 - 12 ตุลำคม 2563 ส�ำนักงำน ก.ก. สรุปผลกำรพิจำรณำค�ำขออุทธรณ์ฯ เสนอคณะกรรมกำรอุทธรณ์ฯ

1 - 9 ตุลำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร ออกตรวจติดตำมประเมินผลฯ (ระยะสิ้นปีงบประมำณ)

12 - 15 ตุลำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผลฯ ประชุมสรุปผลกำรตรวจติดตำมประเมินผลฯ

16 - 20 ตุลำคม 2563 คณะกรรมกำรอุทธรณ์ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

พิจำรณำค�ำขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตัวชี้วัดฯ ของหน่วยงำน (รอบที่ 2) 

21 - 22 ตุลำคม 2563 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสรุปผลกำรประเมินตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และแจ้งให้

หน่วยงำนผู้ขอรับกำรประเมินตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนส่งผลคะแนนให้

ส�ำนักงำน ก.ก.

ภำยใน 27 ตุลำคม 2563 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบส่งผลกำรประเมินตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้ส�ำนักงำน ก.ก.

28 ตุลำคม - 2 พฤศจิกำยน 

2563

ส�ำนักงำน ก.ก. ประมวลผลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินในภำพรวม

3 - 4 พฤศจิกำยน 2563 น�ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรฯ เสนอคณะกรรมกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนครพิจำรณำ

6 พฤศจิกำยน 2563 ส�ำนักงำน ก.ก. เวียนแจ้งผลคะแนนกำรประเมินที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก

คณะกรรมกำรฯ ให้หน่วยงำนทรำบในเบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงำนผู้ขอรับ

กำรประเมินตรวจสอบ ยืนยันผลคะแนน และขอทบทวนผลคะแนนกำรประเมิน 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ำ มีข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรให้คะแนน หรือกำร

ค�ำนวณคะแนน

9 - 11 พฤศจิกำยน 2563 หน่วยงำนผู้ขอรับกำรประเมินขอทบทวนผลคะแนนกำรประเมินในกรณีที่ตรวจสอบ

แล้วพบว่ำ มีข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรให้คะแนน หรือกำรค�ำนวณคะแนน 

12 - 13 พฤศจิกำยน 2563 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบผลคะแนนกำรประเมิน กรณีมีหน่วยงำน

ขอทบทวนคะแนนมำ

ภำยใน 18 พฤศจิกำยน 

2563

น�ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรฯ (หลังมีกำรขอทบทวน) เสนอคณะกรรมกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

พิจำรณำ

26 - 27 พฤศจิกำยน 2563 น�ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ เสนอ อ.ก.ก. วิสำมัญเกี่ยวกับ

กำรสรรหำ พัฒนำบุคลำกร และกำรประเมินพิจำรณำ

ภำยใน 9 ธันวำคม 2563 ประชุมคณะกรรมกำรจัดสรรเงินรำงวัลประจ�ำปี และคณะกรรมกำรจัดสรร

เงินรำงวัลประจ�ำปีของลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร

หมำยเหตุ ช่วงเวลำด�ำเนินกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
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	การคำานวณคะแนน

กำรค�ำนวณผลคะแนนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค�ำนวณผลกำรประเมินเป็น “ระดับคะแนน 1-5” โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

■ น�้ำหนักคะแนน น�้ำหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดในทุกมิติมีค่ำรวมกัน เท่ำกับ “ร้อยละ 100”

■ กำรก�ำหนดคะแนนในแต่ละตวัชีว้ดั หน่วยกำรวดัในแต่ละตวัช้ีวดัจะมคีวำมแตกต่ำงกนั เช่น “ร้อยละ…” 

“คะแนน...” หรือ“ระดับ...” เป็นต้น แต่เมื่อมีผลกำรวัดตำมหน่วยวัดนั้น ๆ แล้ว จะต้องน�ำผลกำรวัด 

ที่ได้นั้นมำแปลงเป็นระดับคะแนน 1- 5 และก�ำหนดให้ผลคะแนนมี ทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง

ตัวอย่ำงเช่น

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยวัด ร้อยละ

เกณฑ์ในกำร

ให้คะแนน

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำร

ให้บริกำรที่ดีที่สุด (Best Service)

80 85 90 95 100

ผลกำรด�ำเนินกำร หน่วยงำน A ได้คะแนนควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ เท่ำกับร้อยละ 95.160

วิธีกำรคิดผล

กำรด�ำเนินกำร

ให้เป็นคะแนน

คะแนนควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ของหน่วยงำน A เท่ำกับร้อยละ 95.160 

พบว่ำ ร้อยละควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ดังกล่ำวอยู่ในช่วงของระดับคะแนน 4 

แต่ไม่ถึงระดับ 5 โดยมีวิธีค�ำนวณคะแนน ดังนี้

1. หำผลต่ำงของช่วงร้อยละ คะแนนควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ  

ของหน่วยงำน A จะอยู่ในช่วงระหว่ำงร้อยละ 95 และร้อยละ 100  

ดังนั้น ผลต่ำง เท่ำกับ (100 – 95) = 5

2. หำผลต่ำงของระดับคะแนน คะแนนควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ  

ของหน่วยงำน A ร้อยละ 95.160 เมื่อเทียบเกณฑ์กำรให้คะแนนจะพบว่ำ  

อยู่ในช่วงของระดับคะแนน 4 แต่ไม่ถึง 5 ดังนั้น ผลต่ำง เท่ำกับ (5–4) = 1

3. หำผลต่ำงของผลกำรด�ำเนินกำร กับร้อยละควำมส�ำเร็จฯ ที่ตั้งไว้ในระดับคะแนน

น้อยกว่ำ (ในที่นี้ คือ ระดับ 4) คะแนนควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ  

ของหน่วยงำน A ร้อยละ 95.160 ผลกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับ 4 คือ 95  

ดังนั้น ผลต่ำง เท่ำกับ (95.160 – 95) = 0.160

4. กำรหำเศษของคะแนน ให้น�ำผลต่ำงของผลกำรด�ำเนินกำร คูณกับผลต่ำงของ 

ระดับคะแนน หำรด้วยผลต่ำงของช่วงร้อยละควำมส�ำเร็จฯ เท่ำกับ  

(0.160 x 1) ÷ 5 = 0.032

5. สรุปคะแนน ดังนั้น คะแนนของตัวชี้วัดนี้ มำจำกกำรน�ำระดับคะแนนที่ 

ผลกำรด�ำเนินกำรอยู่ในช่วงนั้น ๆ มำบวกกับ เศษของคะแนน ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้ 

มีคะแนน เท่ำกับ 4 + 0.032 = 4.032
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■ กำรสรุปผลคะแนนกำรประเมินของแต่ละหน่วยงำน มีขั้นตอน ดังนี้

 1. หน่วยงำนได้รบักำรประเมินในทกุตวัชีว้ดัจำกหน่วยงำนผูร้บัผดิชอบตัวช้ีวดัแล้ว หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบ

ตัวชี้วัดจะส่งคะแนนผลกำรประเมินตำมหน่วยวัดของแต่ละตัวชี้วัด (คะแนนดิบ) ท่ีรับผิดชอบให้ส�ำนักงำน ก.ก.  

เช่น ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล รับผิดชอบตัวชี้วัด “ร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของ

หน่วยงำน” ก็จะส่งคะแนนเป็น “ร้อยละ” มำยังส�ำนักงำน ก.ก.

 2. ส�ำนักงำน ก.ก. จะน�ำคะแนนดิบที่ได้รับจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่ำง ๆ มำค�ำนวณหำ 

ค่ำคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดตำมวิธีกำรค�ำนวณข้ำงต้น และค�ำนวณหำค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก ซ่ึงเป็นคะแนน 

สรุปสุดท้ำยของแต่ละตัวชี้วัด โดยมีสูตรกำรค�ำนวณ ดังนี้

ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก = 
น�้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ

น�้ำหนักคะแนนรวมทุกตัวชี้วัด
 x ค่ำคะแนนที่ได้

ตัวอย่ำงเช่น

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด
น�้ำหนัก 
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินกำร

1 2 3 4 5
ผลกำร

ด�ำเนินกำร
ค่ำคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง

น�้ำหนัก

ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนิน
โครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด 
(Best Service)

ร้อยละ 7 80 85 90 95 100 95.160 4.032 0.282

 โดยที่ น�้ำหนัก คือ ร้อยละ 7 น�้ำหนักรวมทุกตัวชี้วัด คือ 100 และค่ำคะแนนที่ได้ คือ 4.032

  ดังนั้น ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก = 
7

100
 x 4.032 = 0.282

 3. ซึ่งหำกสรุปคะแนนภำพรวมครบทุกตัวชี้วัด ก็จะต้องมีระดับคะแนนอยู่ระหว่ำง 1-5 โดยควำมหมำย

ของระดับคะแนนกำรประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้

ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ

ระดับดีเด่น มำกกว่ำ 4.500

ระดับดีมำก 4.001-4.500

ระดับดี 3.501-4.000

ระดับมำตรฐำน 3.000-3.500

ระดับสมควรปรับปรุง ต�่ำกว่ำ 3.000
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■ ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณคะแนนผลกำรประเมินในภำพรวมทั้งหมด

ตัวอย่ำง ส�ำนักงำนเขต M มีผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ปรำกฏดังนี้

สรุปผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส�ำนักงำนเขต M

มิติ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด
น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินกำร

1 2 3 4 5
ผลกำร

ด�ำเนินกำร

ค่ำคะแนน

ที่ได้

คะแนนถ่วง

น�้ำหนัก

มิติที่ 1 

ประสิทธิผล

ตำมพันธกิจ

ร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน ร้อยละ 60 60 70 80 90 100 98.435 4.844 2.906

มิติที่ 2 

ประสิทธิภำพ

ของกำรปฏิบัติ

รำชกำร

2.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม
ร้อยละ 7 60 70 80 90 100 97.466 4.747 0.332

2.2 ควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำ

งบกำรเงิน และรำยงำนสรุปยอด

ทรัพย์สินประจ�ำปี (งบทรัพย์สิน) 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ร้อยละ 3 

     

   

2.2.1 กำรจัดท�ำงบกำรเงิน

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
 (1.5) 20 40 60 80 100 92.325 4.616 0.069

2.2.2 คะแนนของควำมส�ำเร็จ

ของกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปยอด

ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจ�ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 

(แบบฟอร์มของกองทะเบียน

ทรัพย์สินและพัสดุ)

 (1.5) 20 40 60 80 100 90.761 4.538 0.068

มิติที่ 3 

คุณภำพกำร

ปฏิบัติรำชกำร

3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำร

จัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำก

ประชำชน/ผู้รับบริกำร

ร้อยละ 7 50 60 70 80
90

ขึ้นไป
95.437 5.000 0.350

3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำร

ด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด 

(Best Service)

ร้อยละ 7 80 85 90 95 100 74.568 1.000 0.070

3.3 ระดับควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำร
ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.085 4.085 0.245

มิติที่ 4 

กำรพัฒนำ

องค์กำร

4.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำร

พัฒนำฐำนข้อมูล
ร้อยละ 6 20 40 60 80 100 84.620 4.231 0.254

4.2 ระดับควำมส�ำเร็จของกำร

ด�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4.887 4.887 0.195

รวม 100  4.489

 

สรุป ส�ำนักงำนเขต M มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก โดยมีคะแนน เท่ำกับ 4.489
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หมำยเหตุ

1. ตำมตัวอย่ำงนี้ ส�ำนักงำนเขต M ได้รับกำรประเมินในตัวชี้วัดที่ 3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำร

เรือ่งทีไ่ด้รบัแจ้งจำกประชำชน/ผูร้บับรกิำร จงึไม่ต้องประเมนิในตวัชีว้ดัที ่3.1 (ข) กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน

ของหน่วยงำน

2. กรณีหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนครมีผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดต่ำง ๆ 

น้อยกว่ำคะแนนผลกำรด�ำเนนิกำรทีก่�ำหนดไว้ในระดับ 1 ของแต่ละตัวชีว้ดั จะได้คะแนนอยูใ่นระดับ 1 เช่น ส�ำนักงำนเขต 

M มผีลกำรด�ำเนนิกำรในตัวชีว้ดัท่ี 3.2 ร้อยละควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิโครงกำรให้บริกำรทีดี่ทีส่ดุ (Best Service) 

เท่ำกับร้อยละ 74.568 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ส�ำหรับส�ำนัก ส�ำนักงำน ส�ำนักงำนเขต และส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

มิติ ชื่อตัวชี้วัด
น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

หน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ

มิติที่ 1 ด้ำน

ประสิทธิผล

ตำมพันธกิจ

ร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน 60 สยป.

มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ) 60

มิติที่ 2 ด้ำน

ประสิทธิภำพ

ของกำรปฏิบัติ

รำชกำร

2.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม 7 สงม.

2.2 ควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำงบกำรเงินและรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี 

(งบทรัพย์สิน) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

2.2.1 กำรจัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

2.2.2 คะแนนของควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สิน  

(งบทรัพย์สิน) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของ 

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

3

(1.5)

(1.5)

สนค.

มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ) 10

มิติที่ 3 ด้ำน

คุณภำพกำรปฏิบัติ

รำชกำร

3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ 

ผู้รับบริกำร

7 สลป.

3.1 (ข) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

หมำยเหตุ หน่วยงำนที่ไม่ได้รับกำรประเมิน ตัวชี้วัดที่ 3.1 (ก)

ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ 

ผู้รับบริกำรต้องรับกำรประเมินตัวชี้วัดที่ 3.1 (ข) กำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

7 สกก.

3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด  

(Best Service)

7 สกก.

3.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 6 คณะผู้ตรวจ

รำชกำรฯ

และ กงต.

มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ) 20

มิติที่ 4 ด้ำน

กำรพัฒนำองค์กำร

4.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 6 สยป.

4.2 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของหน่วยงำน

4 สนอ.

มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ) 10

รวมทั้งหมด 100

ฐ
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ÁÔµÔ·Õè 1  มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นการประเมิน : ผลส�ำเร็จในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน

ตัวชี้วัด : ร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน

นำ้าหนัก : ร้อยละ 60

 

คำาอธิบาย	:

ประสิทธิผลตำมพันธกิจ หมำยถึง ผลส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดงำนยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน และตวัชีว้ดังำนตำมนโยบำยผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครให้บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย

ที่ตั้งไว้

แนวทางการประเมินผล ดังนี้

กำรประเมนิผลควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิติัรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน ซ่ึงมกีำรแปลง

แผนปฏิบัตริำชกำรกรงุเทพมหำนครประจ�ำปีไปสู่กำรปฏิบติั ด้วยกำรเชือ่มโยงตัวชีว้ดั ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร กจิกรรม

ที่หน่วยงำนรับผิดชอบหรือเก่ียวข้อง เมื่อด�ำเนินกำรแล้วเสร็จต้องสำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรบรรลุเป้ำหมำย และ

สำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครไปสู่ทิศทำงที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำของกรงุเทพมหำนครตำมแผนปฏบิตัริำชกำรกรงุเทพมหำนครประจ�ำปี พ.ศ.2563

2. ภำรกิจหลักของหน่วยงำน

3. นโยบำยของผู้บริหำร/ภำรกิจเฉพำะ/ภำรกิจเชิงพื้นที่

4. แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ขับเคลือ่นกำรพฒันำทรพัยำกรน�ำ้ ใน 5 ประเด็น ดังนี ้คณุภำพน�ำ้ กำรระบำยน�ำ้

กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ กำรอนุรักษ์ และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่น�ำมำใช้วัดผลสัมฤทธิ์ คือ ตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรเจรจำตกลงร่วมกับคณะกรรมกำรเจรจำตกลง

กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสงักดักรงุเทพมหำนครเรยีบร้อยแล้ว โดยตัวชีว้ดัท่ีน�ำมำเจรจำตกลง 

คือ ตัวชี้วัดงำนยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย

คําอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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1. ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ที่หน่วยงำนเป็นเจ้ำภำพหลัก  

หรอืเป็นหน่วยงำนสนบัสนนุแปลงแผนไปสู่กำรปฏบัิต ิและก�ำหนดเป็นตวัชีว้ดัผลด�ำเนนิกำรหลักในแผนปฏบัิตริำชกำร

ประจ�ำปีของหน่วยงำน

2. ตัวชี้วัดบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน ทั้งระดับส�ำนักกับส�ำนัก ส�ำนักกับส�ำนักงำนเขตที่หน่วยงำนต้อง

ด�ำเนนิกำรร่วมกนัในกำรขับเคลือ่นให้ภำรกจิของกรงุเทพมหำนครบรรลเุป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ ซ่ึงหน่วยงำนต้องน�ำไป

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน

3. ตัวชี้วัดงำนยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่ หรือตัวชี้วัดตำมภำรกิจเชิงนโยบำยของผู้บริหำร /ภำรกิจเฉพำะ ตำมที่

คณะกรรมกำรเจรจำตกลงกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของหน่วยงำนสงักดักรงุเทพมหำนครก�ำหนด โดยตวัชีว้ดั

ดังกล่ำวหน่วยงำนต้องด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่มีควำมแตกต่ำงกันไป

ตำมบริบทของแต่ละหน่วยงำน ทั้งนี้ หน่วยงำนจะต้องน�ำไปเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน 

เมื่อผ่ำนกำรเจรจำตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว

ทัง้นี ้ส�ำหรบัหน่วยงำนทีไ่ม่ใช่เจ้ำภำพหลักรบัผดิชอบตัวช้ีวดัทีเ่ก่ียวข้องกับแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน เพือ่ขับเคลือ่น

กำรพฒันำทรพัยำกรน�ำ้ตำมแผนปฏบัิตริำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 โดยตรง และมกีำรด�ำเนินงำน

ดังกล่ำว ให้หน่วยงำนน�ำตวัชีว้ดัมำบรรจไุว้ในส่วนของตัวช้ีวดังำนยทุธศำสตร์เชิงพืน้ที ่หรือตัวช้ีวดัตำมภำรกจิ

เชิงนโยบำยของผู้บริหำร/ภำรกิจเฉพำะ

กรณีที่คณะกรรมกำรเจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 มคีวำมประสงค์เพิม่เตมิตวัชีว้ดัภำรกจิเชงินโยบำยหรอืภำรกจิเฉพำะ หรอืตวัชีว้ดังำนยทุธศำสตร์

เชิงพืน้ที ่ข้ำงต้น สำมำรถเพิม่เตมิตวัชีว้ดัได้แต่ไม่เกนิร้อยละ 30 ของตวัชีว้ดัทีน่�ำมำเจรจำตกลงฯ ซึง่ต้องเป็นตวัช้ีวดั

ตำมภำรกิจส�ำคัญของหน่วยงำน และสนับสนุนเป้ำประสงค์ของแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำปี  

พ.ศ. 2563

หน่วยงำนผู้รับกำรประเมินกับคณะกรรมกำรเจรจำตกลงกำรประเมินผลฯ ร่วมกันก�ำหนดน�้ำหนักคะแนน

รำยตัวชี้วัด โดยมีสัดส่วนตัวชี้วัดจ�ำแนกตำมหน่วยงำน ดังนี้

หน่วยงำน ตัวชี้วัด สัดส่วนตัวชี้วัด

1. ส�ำนัก ส�ำนักงำน ก.ก. ส�ำนักงำน

เลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร 

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร และส่วนรำชกำรใน

สังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

1.1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

กรุงเทพมหำนครประจ�ำปี / ตัวชี้วัด

บูรณำกำร 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70

1.2 ตัวชี้วัดตำมภำรกิจเชิงนโยบำยของ 

ผู้บริหำร/ภำรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี)

ไม่เกินร้อยละ 30

2. ส�ำนักงำนเขต 2.1 ตัวชี้วัดบูรณำกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70

2.2 ตัวชี้วัดงำนยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่  

ตัวชี้วัดตำมภำรกิจเชิงนโยบำยของ 

ผู้บริหำร/ภำรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี)

ไม่เกินร้อยละ 30
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ส�ำหรับตัวช้ีวัดบูรณำกำร หน่วยงำนเจ้ำภำพหลักที่รับผิดชอบ มีหน้ำท่ีจัดท�ำข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน

ตำมตัวชี้วัดเป็นรำยส�ำนักงำนเขต และให้คะแนนส�ำนักงำนเขต พร้อมทั้งสรุปปัญหำอุปสรรค และในกรณีที่

ส�ำนักงำนเขตมีผลกำรด�ำเนนิงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ขอให้ระบเุหตผุลว่ำเพรำะเหตใุด โดยจดัส่งข้อมลูและ

ผลคะแนนให้ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2563

ทั้งนี้ ในกำรตั้งค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดหน่วยงำนต้องทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลัง อย่ำงน้อย 3 ปี และ

ตั้งค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดไม่ต�่ำกว่ำผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดีท่ีสุดท่ีเคยด�ำเนินกำรได้ ส�ำหรับกรณีท่ีไม่มีผลงำนย้อนหลัง  

ให้ตัง้ค่ำเป้ำหมำยตัวชีว้ดัโดยเปรยีบเทยีบกบัมำตรฐำน (หลกัวิชำกำร ระเบยีบ/กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง) ในกำรด�ำเนนิงำน

เรื่องนั้น โดยค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดต้องไม่ต�่ำกว่ำค่ำมำตรฐำน

เกณฑ์การให้คะแนน	:

กำรประเมนิและให้คะแนนจะพจิำรณำจำกผลส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั ค่ำเป้ำหมำยและน�ำ้หนกั

คะแนนตำมแผนปฏบัิตริำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนท่ีน�ำมำเจรจำตกลงกบัคณะกรรมกำรเจรจำตกลงกำรประเมนิผล

กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนครโดยก�ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน จ�ำแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. เกณฑ์กำรให้คะแนนรำยตัวชี้วัด

 เมื่อด�ำเนินกำรได้ตำมค่ำเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยได้รับคะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 ของน�้ำหนัก

คะแนนตัวชี้วัด ในกรณีที่ด�ำเนินงำนได้ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยให้ค�ำนวณหำสัดส่วนของคะแนนส�ำหรับตัวชี้วัดนั้น

2. เกณฑ์กำรให้คะแนนภำพรวม

 2.1 เมื่อได้ผลคะแนนรำยตัวชี้วัดแล้ว ให้น�ำค่ำคะแนนที่ได้มำรวมกันก่อน จึงน�ำไปค�ำนวณหำร้อยละ 

ควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน ตำมสูตรข้ำงล่ำงนี้

  วิธีค�ำนวณ

ร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนฯ = 
คะแนนรวมทุกตัวชี้วัด x 100

น�้ำหนักคะแนนรวมของตัวชี้วัด

 2.2 เมื่อได้ค่ำร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนแล้วจึงน�ำผลที่ได ้

มำเทยีบหำระดบัคะแนนทีไ่ด้รบัส�ำหรบัมติทิี ่1 ประสิทธผิลตำมพันธกจิตำมช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนนภำพรวม 

ดังนี้

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน ≤60 70 80 90 100 
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วิธีค�ำนวณในกำรปรับช่วงคะแนน

1. น�ำค่ำคะแนนรอ้ยละควำมส�ำเรจ็ของแผนฯ ในหนว่ยที่เป็นหลกัสิบมำเทยีบช่วงของเกณฑก์ำรใหค้ะแนน

ภำพรวม

2. น�ำค่ำคะแนนร้อยละควำมส�ำเรจ็ของแผนฯ ในหน่วยท่ีเป็นหลักหน่วยมำหำรด้วย 10 (ช่วงห่ำงในกำรปรบั

เกณฑ์กำรให้คะแนน)

3. น�ำค่ำคะแนนที่ได้ตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 มำรวมกัน เป็นระดับคะแนนที่ได้ของหน่วยงำน

หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :

ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ของ

หน่วยงำนโดยใช้ข้อมูลผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดจำกระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 

(Daily plans) และ BMA Monitor Application ซึ่งหน่วยงำนผู้รับกำรประเมินต้องด�ำเนินกำร ดังนี้

1. โครงกำร/กจิกรรมทกุรำยกำรตำมแผนปฏบิติัรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนมกีำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรด�ำเนินงำนตำมขั้นตอนของโครงกำร/กิจกรรมที่ก�ำหนด บันทึกเข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

กรุงเทพมหำนคร (Daily plans) เป็นประจ�ำทุกเดือน

2. ตวัชีว้ดัตำมแผนปฏบัิตริำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนและตวัชีว้ดัเจรจำตกลงฯ มกีำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

และผลกำรด�ำเนินงำนทุกตัวช้ีวัดเข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร (Daily plans)  

อย่ำงต่อเนื่อง เป็นรำยไตรมำส

3. ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตวัช้ีวัด โครงกำร/กจิกรรมของหน่วยงำนทีร่ำยงำนเข้ำสูร่ะบบตดิตำมและประเมนิผล

แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร (Daily plans) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ถือว่ำเป็นข้อมูล ผลด�ำเนินงำนที่ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์และประเมินผลใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน

4. กรณีระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร (Daily plans) ขัดข้องไม่สำมำรถเข้ำ

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด โครงกำร/ กิจกรรมได้ ขอให้หน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน

ด�ำเนินกำร ดังนี้

 4.1 ประสำนเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัยทุธศำสตร์และประเมินผลทรำบทนัทเีพ่ือให้ผู้รับกำรประเมนิและผู้ประเมิน

รับทรำบข้อมูลและมีหลักฐำนที่ตรงกัน

 4.2 คดัลอกหน้ำจอช่วงทีร่ะบบขดัข้องเพ่ือเป็นหลักฐำน และท�ำหนงัสือรำยงำนผู้บริหำรหน่วยงำนทรำบ 

และส�ำเนำแจ้งส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

 4.3 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของตวัชีว้ดั โครงกำร กจิกรรมของรอบทีม่กีำรขดัข้องทนัททีีร่ะบบสำมำรถ

ใช้งำนได้
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 ตัวอย่ำงกำรคัดลอกหน้ำจอ ตำมข้อ 4. 2

5. กรณีตัวชี้วัดบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่น�ำมำเจรจำตกลงฯ หน่วยงำนต้องด�ำเนินกำร ดังนี้

 5.1 หน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก มีหน้ำที่รวบรวมผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

กรุงเทพมหำนคร (Daily plans)

 5.2 หน่วยงำนสนบัสนนุ มหีน้ำทีร่ำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดัเฉพำะในส่วนทีต่นเองรบัผิดชอบ

เข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร (Daily plans)

หมำยเหตุ

1. หน่วยงำนต้องมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนที่จัดท�ำขึ้นตำมแนวทำงที่ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผลก�ำหนด โดยสอดคล้อง เช่ือมโยง สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำประสงค์ของกำรพัฒนำตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำปี พ.ศ.2563 อยู่ในขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

และมีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ

2. หน่วยงำนต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่จะท�ำให้กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน

ประสบควำมส�ำเร็จ

3. หน่วยงำนต้องมีกระบวนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี 

ของหน่วยงำน ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยให้หน่วยงำน ผู้บริหำร รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ อุปสรรคในกำร

ด�ำเนินงำน สำมำรถน�ำข้อมูลมำปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงทันท่วงที โดยต้องรำยงำน

และปรบัปรงุผลกำรด�ำเนนิงำนในระบบตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร (Daily plans) อย่ำงสมบูรณ์ 

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบผ่ำน BMA Monitor Application

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน	 : ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
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ÁÔµÔ·Õè 2  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม

นำ้าหนัก : ร้อยละ 7

คำาอธิบาย	:

1. ควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม หมำยถึง หน่วยงำนสำมำรถด�ำเนินกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรำยจ่ำย ได้แก่ หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย

และวัสดุ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรำยจ่ำยอื่น 

รวมทัง้งบกลำงทกุประเภทท่ีได้รบัจดัสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิน้เดือนกนัยำยน 2563 (ไม่รวมงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ�ำปี หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ�ำ หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว งบกลำง รำยกำรเงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร

และลกูจ้ำง งบกลำง รำยกำรเงนิบ�ำเหนจ็ลกูจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ งบเงนิอดุหนนุจำกรฐับำล และเงนิกัน

ไว้เบิกเหลื่อมปี)

2. จ�ำนวนเงนิงบประจ�ำปีท่ีเบกิจ่ำยจริงสะสม ณ ส้ินเดือนกันยำยน 2563 หมำยถึง ผลรวมของกำรเบกิจ่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรำยจ่ำย ได้แก่ หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย

และวัสดุ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรำยจ่ำยอื่น 

รวมทัง้งบกลำงทกุประเภทท่ีได้รบัจดัสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิน้เดือนกนัยำยน 2563 (ไม่รวมงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ�ำปี หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ�ำ หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว งบกลำง รำยกำรเงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร

และลกูจ้ำง งบกลำง รำยกำรเงนิบ�ำเหนจ็ลกูจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ งบเงนิอดุหนนุจำกรฐับำล และเงนิกัน

ไว้เบิกเหลื่อมปี)

3. งบประจ�ำปีหลงัปรบัโอน ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2563 หมำยถงึ งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรำยจ่ำย ได้แก่ หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรำยจ่ำยอื่น รวมทั้งงบกลำงทุกประเภทที่ได้รับ

จดัสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิน้เดือนกนัยำยน 2563 (ไม่รวมงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี หมวดเงินเดอืน

และค่ำจ้ำงประจ�ำ หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว งบกลำง รำยกำรเงินช่วยเหลือข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง งบกลำง รำยกำร

เงินบ�ำเหน็จลูกจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

สูตรการคำานวณ	: 2.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม

จ�ำนวนเงินงบประจ�ำปีที่เบิกจ่ำยจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2563 

งบประจ�ำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2563
 x 100  =  ก%

น�ำร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมที่ได้ (ก%) มำเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน
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เกณฑ์การให้คะแนน	:

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม 60 70 80 90 100 

* กรณีร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมต�่ำกว่ำร้อยละ 60 จะมีค่ำระดับคะแนน

ที่ได้ เท่ำกับ 1

การดำาเนินการ :

1. หน่วยงำนเร่งรัดเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี และงบกลำงทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศของ

กรุงเทพมหำนครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

2. ส�ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนครตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกระบบสำรสนเทศของ

กรงุเทพมหำนคร ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2563 และประเมนิผลส�ำเร็จของกำรเบกิจ่ำยงบประมำณของแต่ละหน่วยงำน 

ตำมกรอบกำรประเมนิผลและเกณฑ์กำรให้คะแนนตวัชีว้ดัท่ี 2.1 ส่งให้ส�ำนกังำน ก.ก. หรอืคณะกรรมกำรตรวจตดิตำม

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

แนวทางการประเมินผล และเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :

ส�ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร จะตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกระบบสำรสนเทศของ

กรุงเทพมหำนคร หำกระบบสำรสนเทศฯ ขัดข้อง ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน

จัดเตรียมเอกสำร/หลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไว้ท่ีหน่วยงำน พร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบ

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรประเมินผล

เกณฑ์กำรประเมินผลอำจมีกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ดังนี้

1. กรณีสถำนกำรณ์กำรจัดเก็บรำยได้ของกรุงเทพมหำนครถึงสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตำม

ประมำณกำรที่ตั้งไว้ ตลอดจนสภำวกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกำร

2. กรณีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่ง มีกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกำร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน	: ส�ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร
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ประเดน็การประเมิน : ประสิทธภิำพกำรปฏบิตัริำชกำรในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิและรำยงำนสรปุยอดทรพัย์สนิ 

(งบทรัพย์สิน) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด : 2.2 ควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำงบกำรเงิน และรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (งบทรัพย์สิน) 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด : 2.2.1 กำรจัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

นำ้าหนัก : ร้อยละ 1.5

คำาอธิบาย	:

ควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำงบกำรเงิน หมำยถึง หน่วยงำนสำมำรถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและ 

ถูกต้องหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี ส�ำนักกำรคลัง 

ได้ทันและถูกต้องภำยในก�ำหนด

เพื่อเป็นกำรเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรจัดท�ำงบกำรเงินของหน่วยงำน 

ให้เป็นไปตำมคู่มือกำรบัญชีกรุงเทพมหำนครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยและระเบียบ

ก�ำหนด และเป็นข้อมลูทีส่�ำคญัในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิของหน่วยงำนและงบกำรเงนิในภำพรวมของกรงุเทพมหำนคร

สูตรกำรค�ำนวณ คะแนนของกำรบันทึกบัญชีและจัดท�ำรำยงำนประจ�ำเดือนมีควำมเป็นปัจจุบัน

+

คะแนนของกำรจัดส่งงบกำรเงินได้ทันก�ำหนดเวลำและถูกต้อง

เกณฑ์กำรให้คะแนน ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 20 คะแนนกำรจัดท�ำงบ ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

คะแนนของกำรจัดท�ำงบกำรเงินที่ท�ำได้จริง 20 40 60 80 100

โดยที่กำรพิจำรณำระดับคะแนนควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำงบกำรเงิน แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. คะแนนในกำรบนัทกึบญัชมีคีวำมเป็นปัจจบุนั โดยมกีำรบนัทกึรำยกำรบญัชใีนสมดุรำยวนั สมุดบญัชแียกประเภท 

สมุดบัญชีย่อย ตำมที่หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน

 โดยมีกำรให้คะแนน ตำมแต่ละรำยกำร ดังนี้

- บันทึกรำยกำรบัญชีใน สมุดรำยวันเงินรับ ถึงเดือน กันยำยน 2563 ได้ 4  คะแนน

- บันทึกรำยกำรบัญชีใน สมุดรำยวันเงินจ่ำย ถึงเดือน กันยำยน 2563 ได้ 4  คะแนน 

- บันทึกรำยกำรบัญชีใน สมุดรำยวันทั่วไป ถึงเดือน สิงหำคม 2563 ได้ 4  คะแนน
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- บันทึกกำรผ่ำนรำยกำรจำกสมุดบัญชีรำยวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท

 ถึงเดือนสิงหำคม 2563 ได้ 4 คะแนน

- บันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีย่อยเงินฝำกธนำคำร ถึงเดือนกันยำยน 2563  ได้  4 คะแนน

2. คะแนนในกำรจัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ 2562 ส่งให้ กองบัญชี ส�ำนักกำรคลัง ได้ทันภำยใน 

60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมำณ (วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562) ได้ 10 คะแนน

- หำกส่งงบกำรเงินภำยหลัง 60 วัน (หลังจำกวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562)  ได้ 0 คะแนน

หมำยเหตุ งบกำรเงินที่ต้องจัดส่ง ประกอบด้วย

 - งบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบดุล)

 - งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

 - งบกระแสเงินสด

 - หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

 - กระดำษท�ำกำรงบทดลองก่อน-หลังปิดบัญชี

 - รำยงำนบัญชีมูลค่ำทรัพย์สินประจ�ำปี 

3. คะแนนของควำมถูกต้องของงบกำรเงิน คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีกำรแบ่งสัดส่วนกำรให้คะแนน 

ดังนี้

 3.1 หำกงบกำรเงนิของหน่วยงำนมคีวำมถกูต้องหรือมีกำรแก้ไขข้อทกัท้วง จำกกองบญัช ีส�ำนกักำรคลงั 

จนถูกต้องไม่เกิน 10 วัน ได้ 50 คะแนน

 3.2 หำกหน่วยงำนมีกำรแก้ไขงบกำรเงินจนถูกต้อง รวมกันทุกครั้งเกิน 10 วัน ได้ 0 คะแนน

หมำยเหตุ กรณีหน่วยงำนจัดท�ำ-ส่งงบกำรเงิน ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 แต่งบกำรเงินเป็นข้อมูล

ตวัเลขเดมิของปีทีแ่ล้วมำ หรอืข้อมลูตวัเลขไม่สมัพนัธ์กนัอย่ำงเหน็ได้ชดัเจนในแต่ละส่วนของงบกำรเงนิ หรอืจดัท�ำ- 

ส่งเอกสำรประกอบงบกำรเงิน ไม่ครบถ้วนตำมที่ก�ำหนด จะได้คะแนนตำมข้อ 2 เป็น 0 คะแนน และจะถือว่ำ 

งบกำรเงินของหน่วยงำนไม่ถูกต้อง และเข้ำสู่กำรนับวันแก้ไขข้อทักท้วงตำมข้อ 3 ทันที

4. คะแนนในกำรจัดท�ำรำยงำนประจ�ำเดือนครบถ้วน จัดเก็บที่หน่วยงำนส�ำหรับรอกำรตรวจสอบ ตั้งแต่

เดือนตุลำคม 2562 - กรกฎำคม 2563  ได้ 20 คะแนน

 - หำกมีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน ได้ 0 คะแนน

หมำยเหตุ รำยงำนประจ�ำเดือนที่ต้องจัดท�ำ ประกอบด้วย

 - งบทดลอง

 - รำยงำนรำยได้และค่ำใช้จ่ำย

 - รำยงำนรำยละเอียดประกอบค่ำใช้จ่ำย

 - งบเงินคงเหลือ

 - รำยงำนเงินฝำกธนำคำร

 - รำยงำนรำยละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝำกธนำคำร

 - รำยงำนรำยละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝำกธนำคำร – เงินนอกงบประมำณ

 - งบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร
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 - รำยละเอียดบัญชีเงินรับฝำก

 - รำยละเอียดเงินนอกงบประมำณอื่นรอกำรรับรู้

 - รำยงำนรำยได้กรุงเทพมหำนคร

 - รำยงำนรำยได้แผ่นดิน

 - รำยงำนรำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน – หน่วยงำนรับเงินงบประมำณจำกคลัง กทม.

 - รำยงำนรำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน – หน่วยงำนรับเงินงบประมำณจำกคลัง กทม. – งบกลำง

การดำาเนินการ :

1. หน่วยงำนบันทึกรำยกำรบัญชีมคีวำมเป็นปัจจบุนัและจดัท�ำสมดุบญัชรีำยวนัทกุประเภท บญัชแียกประเภท

ทุกบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนคุม ได้ถูกต้องครบถ้วนตำมที่คู่มือกำรบัญชีกรุงเทพมหำนครก�ำหนด

2. หน่วยงำนมีกำรจัดท�ำรำยงำนประจ�ำเดือน ครบถ้วนตำมที่คู่มือกำรบัญชีกรุงเทพมหำนครก�ำหนด และ

จัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหำนครทรำบ

3. หน่วยงำนจัดส่งงบกำรเงินประจ�ำปีเพื่อให้กองบัญชี ส�ำนักกำรคลัง ตรวจสอบกระทบยอดของรำยกำร

ทำงบญัชแีละควำมน่ำเชือ่ถือได้ของข้อมลูตวัเลขในงบกำรเงิน ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด (ภำยในวนัที ่30 พฤศจกิำยน 

2562)

4. กองบัญชี ส�ำนักกำรคลัง ท�ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของงบกำรเงิน และประเมินผลส�ำเร็จของกำร

ปฏิบัติรำชกำรตำมกรอบกำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนนในตัวชี้วัด ส่งให้ส�ำนักงำน ก.ก.หรือคณะกรรมกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ

แนวทางการประเมินผล :

1. ให้หน่วยงำนผู้รับประเมินจัดเตรียมสมุดบัญชีรำยวันเงินรับ สมุดรำยวันเงินจ่ำย สมุดรำยวันทั่วไป  

สมุดบัญชีแยกประเภทต่ำง ๆ สมุดบัญชีย่อย รำยงำนประจ�ำเดือน ของปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ไว้ที่หน่วยงำน

ผู้รับประเมิน เพื่อรอกำรตรวจและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ระยะสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมเกณฑ์ 

ที่ก�ำหนด จำกกองบัญชี ส�ำนักกำรคลัง

2. หน่วยงำนจัดส่งงบกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยส่งให้กองบัญชี ส�ำนักกำรคลัง ภำยใน 

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 ตรวจสอบควำมถูกต้องโดยกำรกระทบยอดและตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของรำยกำร

บัญชีของหน่วยงำน และสอบยันยอดบัญชีกับส่วนกลำงเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ต้องยืนยันยอดระหว่ำงส่วนกลำงและ

หน่วยงำน หำกมีกำรทักท้วงระยะเวลำกำรแก้ไขจนถูกต้องคะแนนจะเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด ประกอบด้วย

 - งบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบดุล)

 - งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

 - งบกระแสเงินสด

 - หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

 - กระดำษท�ำกำรงบทดลองก่อน-หลังปิดบัญชี

 - รำยงำนบัญชีมูลค่ำทรัพย์สินประจ�ำปี 
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3. กำรนับจ�ำนวนวันของงบกำรเงิน ว่ำอยู่ที่หน่วยงำนใด ให้ถือปฏิบัติดังนี้

 3.1 กรณีหน่วยงำนส่งงบกำรเงินมำให้กองบัญชี กำรนับจ�ำนวนวันให้นับวันที่เจ้ำหน้ำที่กองบัญชีรับ 

งบกำรเงิน รวมเป็นจ�ำนวนวันที่อยู่กองบัญชี

 3.2 กรณีกองบัญชีส่งคืนหรือแจ้งให้แก้ไขงบกำรเงิน กำรนับจ�ำนวนวันให้นับวันที่เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 

รับคืนหรือรับแจ้งให้แก้ไขงบกำรเงิน รวมเป็นจ�ำนวนวันที่หน่วยงำนรับผิดชอบระยะเวลำในกำรแก้ไขงบกำรเงิน

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :

1. สมุดบัญชีรำยวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่ำง ๆ ของปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563

2. งบกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำน

3. รำยงำนประจ�ำเดือน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 - กรกฎำคม 2563

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	:	กองบัญชี ส�ำนักกำรคลัง
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ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรในกำรจัดท�ำงบกำรเงินและรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สิน 

(งบทรัพย์สิน) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ตวัชีว้ดั : 2.2.2 คะแนนของควำมส�ำเรจ็ของกำรจดัท�ำรำยงำนสรปุยอดทรพัย์สนิ (งบทรพัย์สนิ) ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

นำ้าหนัก : ร้อยละ 1.5

ค�ำอธิบำย :

ควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ของหน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำน

สำมำรถจัดท�ำรำยงำนงบทรัพย์สินประจ�ำปีของหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถจัดส่งเอกสำรประกอบกำร

ตรวจสอบได้ครบถ้วน ทันตำมก�ำหนดเวลำที่ก�ำหนด เพ่ือให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตรวจสอบงบทรัพย์สิน

ของหน่วยงำนและรวบรวมจัดท�ำงบทรัพย์สินในภำพรวมของกรุงเทพมหำนคร

เพื่อเป็นกำรเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และสำมำรถจัดท�ำรำยงำนสรุป

ยอดทรพัย์สนิได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทนัตำมก�ำหนดเวลำ ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด เพือ่เป็นข้อมลูประกอบกำรจดัท�ำ

งบกำรเงินในภำพรวมของกรุงเทพมหำนคร

สูตรการคำานวณ	:

คะแนนควำมส�ำเร็จของกำรจดัท�ำรำยงำนทรพัย์สนิรำยไตรมำสและงบทรัพย์สนิประจ�ำปี 2562 ทนัเวลำ

และถูกต้อง ค�ำนวณจำก 2 ส่วน ดังนี้

คะแนนกำรจัดส่งรำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำส

และงบทรัพย์สินตำมระยะเวลำ

และครบถ้วนตำมที่ก�ำหนด

+ คะแนนควำมถูกต้องของรำยงำนทรัพย์สิน

รำยไตรมำสและงบทรัพย์สิน

เกณฑ์การให้คะแนน	:

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/ -20 คะแนนกำรจัดท�ำงบ ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

คะแนนของกำรจัดท�ำรำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำสและงบทรัพย์สิน

ประจ�ำปีที่ท�ำได้จริง (คะแนนกำรส่ง+คะแนนควำมถูกต้อง)
20 40 60 80 100
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โดยทีก่ำรพจิำรณำระดบัคะแนนควำมส�ำเรจ็ของกำรจดัท�ำรำยงำนสรปุยอดทรพัย์สนิ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้

1. กำรจัดส่งรำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำส ส�ำนักกำรคลังจะพิจำรณำจำกกำรจัดส่งรำยงำนฯ ได้ทันภำยใน

ระยะเวลำที่ก�ำหนดและควำมครบถ้วนของเอกสำร หำกจัดส่งไม่ทันภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดหรือไม่ครบถ้วน จะ

ได้คะแนนตำมล�ำดับ ดังนี้ (20 คะแนน)

 1.1 ส�ำนักกำรคลังได้รับรำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำส ภำยในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมำส

  - ภำยในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมำสที่ 1 ได้ 2 คะแนน

  - ภำยในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมำสที่ 2 ได้ 2 คะแนน

  - ภำยในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมำสที่ 3 ได้ 2 คะแนน

  - ภำยในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมำสที่ 4 ได้ 2 คะแนน

 1.2 หน่วยงำนจัดส่งรำยงำนกำรรบัทรพัย์สนิทีเ่ข้ำระบบบญัชตีำมเกณฑ์คงค้ำง ประจ�ำไตรมำส (แบบ 1) 

และจัดส่งรำยงำนกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สินที่เข้ำระบบบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำง (แบบ 2) ได้ครบถ้วน

  - จัดส่งรำยงำนฯ (แบบ1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจ�ำไตรมำสที่ 1 ได้ 3 คะแนน

  - จัดส่งรำยงำนฯ (แบบ1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจ�ำไตรมำสที่ 2 ได้ 3 คะแนน

  - จัดส่งรำยงำนฯ (แบบ1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจ�ำไตรมำสที่ 3 ได้ 3 คะแนน

  - จัดส่งรำยงำนฯ (แบบ1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจ�ำไตรมำสที่ 4 ได้ 3 คะแนน

2. กำรจัดส่งรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (งบทรัพย์สินประจ�ำปี) ส�ำนักกำรคลังจะพิจำรณำจำก 

กำรจดัส่งรำยงำนฯ ได้ทนัภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนดและควำมครบถ้วนของเอกสำร หำกจัดส่งไม่ทนัภำยในระยะเวลำ

ที่ก�ำหนดหรือไม่ครบถ้วน จะได้คะแนนตำมล�ำดับ ดังนี้ (20 คะแนน)

 2.1 ส�ำนักกำรคลังได้รับรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (งบทรัพย์สินประจ�ำปี) ทันตำมระยะเวลำ 

ที่ก�ำหนด (ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม) ได้ 10 คะแนน

  - หำกส�ำนักกำรคลังได้รับรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินหลังจำกวันที่ 31 ตุลำคม ได้ 0 คะแนน

 2.2 หำกจัดส่งรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (งบทรัพย์สินประจ�ำปี) ครบถ้วน

  - รำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (ระดับกองหรือเทียบเท่ำ) (แบบ 4) ได้ 2 คะแนน

  (ส�ำนักงำนเขตไม่ต้องจัดท�ำ แบบ 4)

  - รำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (ระดับส�ำนัก) (แบบ 5 )* ได้ 2 คะแนน

  * เฉพำะส�ำนักงำนเขตจัดท�ำรำยงำน แบบ 5 ได้ 4 คะแนน

  - รำยงำนทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมำณที่สิ้นสุดลง ได้ 2 คะแนน

   ก่อนปีงบประมำณปัจจุบัน (แบบรำยงำนทรัพย์สินที่เข้ำระบบบัญชี

   เกณฑ์คงค้ำง ณ 30 กันยำยน ปีปัจจุบัน แบบ 6-1 ถึง 6-5) 

  - บัญชีสรุปมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงวันสิ้นงวด ได้ 2 คะแนน

   ปีงบประมำณปัจจุบัน (แบบ6-6) ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมทรัพย์สิน

   เจ้ำหน้ำที่ผู้บันทึกบัญชี ได้ร่วมตรวจสอบและลงชื่อรับรองควำมถูกต้อง

   ร่วมกับหัวหน้ำฝ่ำยกำรคลัง ของหน่วยงำน
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  - งบหน้ำทะเบียนทรัพย์สิน รหัสรำยงำน AST 16  ได้ 1 คะแนน

  - บัญชีเปรียบเทียบมูลค่ำทรัพย์สิน รหัสรำยงำน AST19 ได้ 1 คะแนน

หำกหน่วยงำนจัดส่งไม่ครบถ้วนแบบใดแบบหนึ่งของข้อ 2.2 จะถูกหักคะแนนในข้อนั้นทันที

3. กำรให้คะแนนควำมถกูต้องของข้อมูลพิจำรณำจำกกำรแก้ไขเอกสำร หำกมกีำรทักท้วงหรือแก้ไขมำกกว่ำ

หนึ่งครั้งให้นับรวมระยะเวลำที่หน่วยงำนใช้แก้ไขทั้งหมดเข้ำด้วยกัน โดยจะพิจำรณำคะแนนจำกระยะเวลำที่ใช้  

หำกหน่วยงำน ไม่มีกำรแก้ไขเอกสำรใด ๆ จะได้ (60 คะแนน )

 3.1 แก้ไขและส่งคืนให้ ส�ำนักกำรคลัง ภำยใน 3 วัน ได้ 50 คะแนน

 3.2 แก้ไขและส่งคืนให้ ส�ำนักกำรคลัง ภำยใน 7 วัน ได้ 40 คะแนน

 3.3 แก้ไขและส่งคืน ส�ำนักกำรคลัง เกินกว่ำ 7 วัน ได้ 0 คะแนน

การดำาเนินการ :

1. หน่วยงำนจัดส่งรำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำสและงบทรัพย์สินประจ�ำปีของหน่วยงำนตำมหลักกำร 

นโยบำยบัญชีเกณฑ์คงค้ำงให้ส�ำนักกำรคลังครบถ้วน เพ่ือท�ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด 

และกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส�ำนักกำรคลัง จะท�ำกำรประเมินผลควำมส�ำเร็จในกำรจัดท�ำรำยงำนทรัพย์สิน

รำยไตรมำสและงบทรัพย์สินประจ�ำปีของทุกหน่วยงำน

2. ส�ำนักกำรคลัง โดยกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ประเมินผลส�ำเร็จตำมกรอบกำรประเมินและเกณฑ์

กำรให้คะแนนในตัวชี้วัดที่ก�ำหนด

แนวทางการประเมินผล :

1. ประเมนิจำกหน่วยงำนจดัส่งรำยงำนทรพัย์สนิรำยไตรมำส รำยงำนสรปุยอดทรพัย์สนิประจ�ำปี (งบทรพัย์สนิ) 

บนัทกึน�ำส่งรำยงำนดงักล่ำว ประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรฯ ระยะสิน้ปีงบประมำณ 2563 ตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนดจำก

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส�ำนักกำรคลัง

2. รำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำสและรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ที่จัดส่งให้กองทะเบียน

ทรัพย์สินและพัสดุ ส�ำนักกำรคลัง ตรวจสอบ ภำยในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมำส และวันที่ 31 ตุลำคม ตำมล�ำดับ 

เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องโดยกระทบยอด และสอบยันยอดที่ต้องยืนยันระหว่ำงส่วนกลำงและหน่วยงำน หำกมี 

กำรทักท้วงระยะเวลำกำรแก้ไขจนถูกต้องคะแนนจะเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด ประกอบด้วย

- รำยงำนกำรรับทรัพย์สินที่เข้ำระบบบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำงประจ�ำไตรมำส (แบบ 1)

- รำยงำนกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สินที่เข้ำระบบบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำงประจ�ำไตรมำส (แบบ 2)

- รำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (ระดับกองหรือเทียบเท่ำ) (แบบ 4 ) 

- รำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (ระดับส�ำนัก) (แบบ 5 ) 

 * เฉพำะส�ำนักงำนเขตจัดท�ำรำยงำนแบบ 5

- รำยงำนทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เร่ิมได้จนถึงปีงบประมำณท่ีส้ินสุดลงก่อนปีงบประมำณปัจจุบัน  

(แบบรำยงำนทรัพย์สินที่เข้ำระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง ณ 30 กันยำยน ปีปัจจุบัน แบบ 6-1 ถึง 6-5)
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- บัญชีสรุปมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงวันสิ้นงวดปีงบประมำณปัจจุบัน (แบบ 6-6)

- งบหน้ำทะเบียนทรัพย์สิน รหัสรำยงำน AST16

- บัญชีเปรียบเทียบมูลค่ำทรัพย์สิน รหัสรำยงำน AST 19

กำรนับจ�ำนวนวันของรำยงำนบัญชีมูลค่ำทรัพย์สินว่ำอยู่ที่หน่วยงำนใด ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีหน่วยงำนส่งรำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำสและงบทรัพย์สินประจ�ำปี มำให้กองทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสดุ กำรนับจ�ำนวนวันให้นับวันที่เจ้ำหน้ำท่ีกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุรับรำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำส  

และงบทรัพย์สินประจ�ำปี รวมเป็นจ�ำนวนวันที่อยู่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2. กรณีกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุส่งคืน หรือแจ้งให้แก้ไขรำยงำนฯ กำรนับจ�ำนวนวันให้นับวันท่ี 

เจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนรบัคนืหรอืรบัแจ้งให้แก้ไขรำยงำนงบทรพัย์สิน รวมเป็นจ�ำนวนวนัทีห่น่วยงำนรบัผดิชอบระยะเวลำ

ในกำรแก้ไขรำยงำนงบทรัพย์สิน

เอกสาร/หลักฐานประการพิจารณาประเมินผล :

1. รำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำส ปีงบประมำณ2563

2. รำยงำนสรุปยอดทรัพย์สินประจ�ำปี 2562 (งบทรัพย์สิน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	:	กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส�ำนักกำรคลัง
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ÁÔµÔ·Õè 3  มิติดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมิน : คุณภำพกำรให้บริกำร

ตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร

นำ้าหนัก : ร้อยละ 7

คำาอธิบาย	:

เรือ่งทีไ่ด้รับแจ้งจำกประชำชน/ผูร้บับรกิำร หมำยถงึ เรือ่งท่ีประชำชน ผูร้บับรกิำร หรือหน่วยงำนภำยนอก

แจ้งเรื่องรำวต่ำงๆ มำยังกรุงเทพมหำนครเพ่ือขอรับบริกำร ขอควำมช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทำเหตุ ขอให้มีกำร

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงอนัเนือ่งมำจำกกำรได้รบัควำมเดอืดร้อน ควำมไม่เป็นธรรม หรอืพบเหน็กำรกระท�ำผดิกฎหมำย 

ที่ปรำกฏอยู่ในระบบเรื่องรำวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหำนคร

ระบบเรือ่งรำวร้องทกุข์ของกรงุเทพมหำนคร คอื ระบบคอมพวิเตอร์ทีช่่วยในกำรบรหิำรจัดกำรกำรด�ำเนนิกำร

แก้ไขปัญหำร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหำนคร โดยมีกำรจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร 

จำกทุกช่องทำงกำรแจ้งเร่ือง เพื่อส่งไปให้หน่วยงำนตำมภำรกิจ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ

หน้ำที่ในกำรก�ำกับ ควบคุม เพื่อทรำบและด�ำเนินกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งแล้วบันทึกรำยละเอียดรำยงำน

ผลกำรแก้ไขเพื่อแจ้งให้ประชำชน/ผู้รับบริกำรทรำบต่อไป

กำรจัดกำรเร่ืองที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร หมำยถึง ควำมสำมำรถของหน่วยงำนภำยใน

กรุงเทพมหำนครในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร ท่ีปรำกฏในระบบเร่ืองรำวร้องทุกข์

ของกรงุเทพมหำนครให้เป็นไปตำมกระบวนกำรทีก่�ำหนดอย่ำงมปีระสิทธภิำพ และมกีำรด�ำเนนิกำรแก้ไขและรำยงำนผล

อย่ำงมคีณุภำพตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีของกรงุเทพมหำนครตำมหนงัสอืด่วนท่ีสดุที ่กท 0403/170 ลงวนัที ่26 กมุภำพนัธ์ 

2558 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติงำนกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยสรุปดังนี้

1. มอบหมำยเจ้ำหน้ำทีผู่เ้กีย่วข้องตรวจสอบเรือ่งทีไ่ด้รบัแจ้งจำกระบบเรือ่งรำวร้องทกุข์ของกรงุเทพมหำนคร 

(MIS) ทุกวัน

2. แจ้งฝ่ำยหรือผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้งอย่ำงมีคุณภำพโดยเร็วที่สุด

3. บนัทกึรำยละเอยีดผลกำรด�ำเนนิกำรทีส่ำมำรถตอบชีแ้จงผูแ้จ้งเรือ่งได้ (รวมทัง้กรณทีีห่น่วยงำนพจิำรณำ

แล้วเหน็ว่ำ เป็นกำรแจ้งทีม่ไิด้ระบหุลกัฐำนกรณแีวดล้อมปรำกฏชดัแจ้งแน่นอนได้ ตลอดจนไม่สำมำรถชีพ้ยำนบคุคล

เป็นลักษณะบัตรสนเทห์ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2541 และหัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำให้

ยุติเรื่องแล้ว) ลงในระบบเรื่องรำวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหำนคร (MIS) ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด โดยจะระบุสถำนะ

กำรด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วได้เมื่อหน่วยงำนได้ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ครบถ้วนตำมขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร

ตำมกรณ ีหำกยงัไม่ครบถ้วนให้ระบสุถำนะอยู่ระหว่ำงด�ำเนนิกำร โดยให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด

4. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร หรือปัญหำ อุปสรรคให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ

5. ชี้แจงผู้แจ้งเรื่อง (กรณีสำมำรถติดต่อได้)
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รำยละเอยีดผลกำรด�ำเนนิกำรทีส่ำมำรถตอบช้ีแจงผู้แจ้งเร่ืองได้ หมำยถงึ รำยละเอยีดผลกำรด�ำเนนิกำร

เก่ียวกับวิธีกำรด�ำเนินกำร/พิจำรณำเรื่อง เช่น กำรส่งต่อให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง กำรตรวจสอบ 

และน�ำเรื่องที่แจ้งเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งกำรตักเตือน กำรด�ำเนินคดี แจ้งกำรพิจำรณำยุติเรื่อง 

หรืออื่นๆ ตำมระเบียบ ข้อกฎหมำย ที่เป็นกำรด�ำเนินกำรจนส้ินสุดอ�ำนำจหน้ำท่ีของกรุงเทพมหำนคร ของเรื่องที ่

ได้รบัแจ้งทีห่น่วยงำนบันทึกเข้ำระบบเร่ืองรำวร้องทกุข์ของกรงุเทพมหำนคร (MIS) หำกไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรตำมที่

ได้รับแจ้งได้เนื่องจำกขัดกับข้อกฎหมำยให้ระบุด้วย พร้อมกับแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทรำบผลหรือควำมคืบหน้ำของกำร

ด�ำเนินกำร (กรณีสำมำรถติดต่อผู้แจ้งเรื่องได้)

ประเภทของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

กรุงเทพมหำนครได้จัดประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไว้ 23 ประเภทหลัก และหัวข้อย่อยดังนี้

ประเภท หัวข้อย่อย

1. อำคำร ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับอำคำร ตั้งแต่เริ่มโครงกำร ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง จนถึงอำคำร

ที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ กำรใช้อำคำรและปัญหำที่เกิดขึ้นจำกอำคำรนั้นๆ

1. ขอให้ด�ำเนินกำรกับผู้ก่อสร้ำงหรือต่อเติมอำคำรโดยไม่ได้รับอนุญำต

2. ขอให้ด�ำเนินกำรกับผู้ก่อสร้ำงหรือต่อเติมอำคำรผิดแบบที่ขออนุญำต

3. ขอให้ติดตั้งเครื่องป้องกันฝุ่นละอองและวัสดุตกหล่น

4. ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปัญหำอำคำรช�ำรุดมีรอยแตกร้ำวหรือทรุดตัว

5. ขอให้ติดตั้ง และตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและบันไดหนีไฟ 

2. บำทวิถี ได้แก่ กำรแจ้งเกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพของบำทวิถี เช่นขอบบำทวิถีช�ำรุด กระเบื้อง

แตกหัก ปัญหำในกำรก่อสร้ำงบำทวิถี

1. ขอให้มีกำรก่อสร้ำงบำทวิถี

2. ขอให้มีกำรซ่อมแซมบำทวิถี

3. ขอให้ทุบรื้อบำทวิถี

4. ขอให้ปรับปรุงบำทวิถีให้มีระดับสูงขึ้น

5. ขอให้ปรับปรุงบำทวิถีให้มีระดับต�่ำลง

6. ขอให้เร่งก่อสร้ำงบำทวิถี ขอให้เร่งซ่อมแซมบำทวิถี 

3. ถนน ได้แก่ กำรแจ้งเกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพของถนน เช่น ผิวจรำจรช�ำรุด เป็นหลุม 

ผิวจรำจรขรุขระ ปัญหำในกำรก่อสร้ำง

1. ขอให้มีไหล่ทำง

2. ขอให้มีกำรก่อสร้ำงถนน

3. ขอให้เชื่อมถนน

4. ขอให้มีกำรขยำยถนน

5. ขอให้มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน

6. ขอให้เร่งด�ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน

7. ขอให้เร่งด�ำเนินกำรซ่อมแซมถนน



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256318

ประเภท หัวข้อย่อย

4. สะพำน ได้แก่ กำรแจ้งเกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพของสะพำนรถยนต์สัญจรไปมำ 

สะพำนลอยคนข้ำมถนน สะพำนทำงเดินเลียบคลองต่ำงๆ

1. ขอให้มีกำรก่อสร้ำงสะพำน

2. ขอให้มีกำรซ่อมแซมสะพำน

3. ขอให้มีกำรย้ำยสะพำน

4. ขอให้เร่งก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมบำทสะพำน 

5. เขื่อน คูคลอง ได้แก่ กำรแจ้งเกี่ยวกับคู คลอง แม่น�้ำ รวมถึงเขื่อนริมคลองด้วย

1. ขอให้ขุดลอก คู คลอง

2. ขอให้เก็บขยะ วัชพืช ในคูคลอง

3. ขอให้แก้ไขปัญหำน�้ำเน่ำเหม็น

4. ขอให้ก่อสร้ำงเขื่อน

5. ขอให้แก้ไขปัญหำ เขื่อนพัง ช�ำรุด 

6. ท่อระบำยน�้ำ ได้แก่ กำรแจ้งเกี่ยวกับกำยภำยและระบบระบำยน�้ำ เช่น ท่อ ฝำท่อ ขอบบ่อพัก

กำรไหลเวียน กำรขุดลอก และปัญหำในกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน�้ำ

1. ขอให้วำงท่อระบำยน�้ำ

2. ขอให้ขุดลอกท่อระบำยน�้ำ

3. ฝำท่อช�ำรุด

4. ฝำท่อระบำยน�้ำหำย

5. ขอให้ปรับขนำดฝำท่อระบำยน�้ำ

6. ขอให้ปรับระดับขอบบ่อพักระบำยน�้ำกับผิวถนน

7. ขอให้ด�ำเนินกำรกับผู้เทน�้ำ น�้ำมัน หรือทิ้งเศษสิ่งของในท่อระบำยน�้ำ 

7. ที่พักผู้โดยสำร ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับบริเวณจุดจอดรถประจ�ำทำง ทั้งแบบที่มีศำลำที่พักผู้โดยสำร 

และไม่มีที่พักผู้โดยสำร

1. ขอให้ก่อสร้ำงที่พักผู้โดยสำร

2. ขอให้ซ่อมแซมที่พักผู้โดยสำร

3. ขอให้เคลื่อนย้ำยที่พักผู้โดยสำร

4. ขอให้พิจำรณำ แก้ไขภำพโฆษณำที่ติดตั้งบริเวณที่พักผู้โดยสำร 

8. ไฟฟ้ำ ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ เสำไฟ สำยไฟ

1. ขอไฟฟ้ำ

2. ขอให้ ซ่อม เปลี่ยน เพิ่มดวงไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ

3. ขอให้ปิด เปิดกระแสไฟฟ้ำ

4. ขอให้ด�ำเนินกำรผู้ลักลอบใช้ไฟ

5. ขอให้ด�ำเนินกำรแก้ไขสำยไฟฟ้ำที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรืออำจก่อให้เกิดอันตรำย 

แก่ประชำชน 
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9. ประปำ ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรประปำ ท่อส่งน�้ำ
1. ขอน�้ำประปำ
2. แจ้งท่อประปำแตก/ไม่ไหล
3. น�้ำประปำไม่ไหล หรือไหลอ่อน
4. ขอให้ขยำยท่อประปำ 
5. ขอให้เร่งขยำยท่อประปำ
6. ขอให้เร่งก่อสร้ำง ปรับปรุง หรือขยำยท่อประปำ
7. ขอให้ติดตั้งประปำหัวแดง

10. โทรศัพท์ ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับโทรศัพท์ ทั้งโทรศัพท์สำธำรณะและโทรศัพท์หน่วยงำน
รำชกำรในสังกัดกรุงเทพมหำนคร รวมถึงควำมไม่เป็นระเบียบของสำยเครือข่ำย
1. ขอโทรศัพท์สำธำรณะ
2. โทรศัพท์สำธำรณะช�ำรุด
3. ย้ำยตู้โทรศัพท์
4. ขอให้เร่งปรับปรุงท่อร้อยสำย
5. ขอให้ด�ำเนินกำรสำยโทรศัพท์ที่ไม่เป็นระเบียบ 

11. ขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับขยะและสิ่งปฏิกูล สถำนที่สะสมสิ่งของเหลือใช้
และกำรให้บริกำรจัดเก็บ
1. ขยะตกค้ำง
2. พนักงำนเก็บขนมูลฝอยไม่เก็บขยะมูลฝอย
3. พนักงำนเก็บไม่ตรงเวลำ
4. ทิ้งขยะไม่ตรงเวลำ
5. ทิ้งขยะไม่ถูกที่
6. ขยะตกหล่น
7. ขยะส่งกลิ่นเหม็น
8. น�้ำขยะรั่วไหล
9. ขอให้ย้ำยจุดทิ้งขยะ
10. ถังรองรับขยะไม่เพียงพอ
11. ไม่มีถังรองรับขยะ
12. ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงท่อระบำยน�้ำ
13. ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน�้ำสำธำรณะ
14. น�้ำขยะไหลลงน�้ำใต้ดิน
15. โรงงำนอุตสำหกรรมทิ้งขยะอันตรำยปนกับขยะตำมบ้ำน
16. เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมล่วงหน้ำ
17. เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแต่ไม่มีใบเสร็จ
18. เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเกินอัตรำ
19. แอบอ้ำงเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 
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12. น�้ำท่วม ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำจำกฝนตกและมีน�้ำท่วมขังในพื้นที่และกำรระบำยน�้ำ

1. ขอให้แก้ไขปัญหำน�้ำท่วม

2. ขอให้สูบน�้ำออก

3. ขอกระสอบทรำยเพื่อก่อสร้ำงแนวป้องกันน�้ำท่วม

4. ขอให้สร้ำงสะพำนทำงเดินชั่วครำว

5. ขอให้ปิด เปิดประตูระบำยน�้ำ 

13. ต้นไม้ สวน

สำธำรณะ 

ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำที่เกิดจำกต้นไม้ ทั้งที่อยู่ในที่สำธำรณะและเอกชน และปัญหำต่ำงๆ

ในกำรใช้บริกำรสวนสำธำรณะของกรุงเทพมหำนคร

1. ขอให้ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้

2. ขอให้บ�ำรุงรักษำต้นไม้

3. ขอให้สร้ำงสวนหย่อม

4. ขอให้แก้ไขปัญหำในสวนสำธำรณะ 

14. สภำพแวดล้อม 

เป็นพิษ

ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนร�ำคำญที่เกิดจำกสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่

และส่งผลกระทบในวงกว้ำง

1. ควัน.....

2. กลิ่น.....

3. เสียง.....

4. ฝุ่นละออง.....

5. กำรระบำยน�้ำทิ้งลงในถนน หรือบ้ำนของผู้อื่น

6. ขอให้ด�ำเนินกำรกับสุนัข หนู ยุง นกพิรำบ

7. ขอให้ตรวจสอบกำรใช้และเก็บสำรเคมี 

15. กระท�ำผิด 

ในที่สำธำรณะ 

ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำที่เกิดขึ้นบนที่สำธำรณะ ที่สำธำรณประโยชน์ที่ประชำชนใช้สอย

ร่วมกัน เช่นทำงเท้ำ ถนนสำธำรณะ แม่น�้ำ ล�ำคลอง

1. ขอให้จัดระเบียบหำบเร่ แผงลอย

2. ขอให้ด�ำเนินกำรกับผู้ตั้งวำงสิ่งของกีดขวำง

3. ขอให้ผ่อนผันตั้งวำงสิ่งของ

4. ขอให้ด�ำเนินกำรกับผู้จอดรถกีดขวำงทำงสัญจร

5. ขอให้ผ่อนผันจอดรถ

6. ขอให้เก็บซำกรถเก่ำ

7. ขอให้ด�ำเนินกำรรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงรุกล�้ำที่สำธำรณะ 
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16. ปัญหำจรำจร ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำหลักทำงกำยภำพของถนนที่ประชำชนใช้สัญจร เช่น ปัญหำจำก

โครงกำรก่อสร้ำงถนนท�ำให้กำรจรำจรติดขัด/ไม่มีกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 

แผ่นเหล็กบนถนนเคลื่อนที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย ปัญหำจำกวิศวกรรมจรำจรเช่น

เครื่องหมำยจรำจร ระบบสัญญำณไฟ และระบบขนส่งต่ำงๆ

1. ขอให้ด�ำเนินกำรกับวัสดุตกหล่นบนผิวจรำจร

2. ขอให้ลดเกำะกลำงถนนเพื่อขยำยผิวกำรจรำจร

3. ขอให้เพิ่มจุดกลับรถ

4. ขอให้ติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้ำย ป้ำย

5. ขอให้ติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้ำย กระจกโค้ง

6. ขอให้ติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้ำย คันชะลอควำมเร็ว

7. ขอให้ติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้ำย เครื่องหมำยสัญญำณจรำจร

8. ขอให้พิจำรณำด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำจรำจรติดขัด 

17. กำรบริหำร 

งำนบุคคล 

ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของบุคคลำกรของกรุงเทพมหำนคร เช่น 

ใช้ค�ำพูดไม่สุภำพ ไม่เต็มใจให้บริกำร ฯลฯ

1. กล่ำวโทษเจ้ำหน้ำที่

2. ขอควำมเป็นธรรม 

18. กำรคุ้มครอง 

ผู้บริโภค 

ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับโฆษณำ ฉลำก สัญญำ ที่ไม่เป็นธรรม เนื้อหำเกินจริง

รวมทั้งพบเห็นกำรขำยสินค้ำที่อำจเป็นอันตรำย

1. โฆษณำ

2. ฉลำก

3. สัญญำ

4. สินค้ำที่อำจเป็นอันตรำย 

19. ปัญหำ 

ควำมรุนแรง 

ในครอบครัว 

ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัวที่ก่อให้สังคมไม่สงบสุข รวมทั้ง

กำรกระท�ำต่อคนชรำ และผู้ด้อยโอกำส

1. ทำรุณกรรม

2. ท�ำร้ำยร่ำงกำย

3. กักขังหน่วงเหนี่ยว

4. ข่มขืน

5. ทอดทิ้ง

6. คนชรำ

7. ผู้ด้อยโอกำส 
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20. ยำเสพติด ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับยำและสำรเสพติดที่ส่งผลต่อร่ำงกำยและจิตใจของประชำชน

1. บุหรี่

2. สุรำ

3. สำรเสพติด

21. เหตุเดือดร้อน

ร�ำคำญ

ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำกำรกระท�ำใดๆ จำกกำรขำดควำมรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

หรือกลุ่มบุคคลใด ที่ท�ำให้เกิดสภำวะควำมเสื่อม หรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของ

คนข้ำงเคียง

1. ควัน

2. กลิ่น

3. เสียง

4. ฝุ่นละออง

5. กำรระบำยน�้ำทิ้งลงในถนน หรือบ้ำนของผู้อื่น

6. ขอให้ด�ำเนินกำรกับสุนัข หนู ยุง นกพิรำบ

7. ขอให้ตรวจสอบกำรใช้และเก็บสำรเคมี 

22. เรื่องร้องทุกข์ 

ประเภทอื่นๆ 

ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับช้ำง กำรได้รับอันตรำยจำกสัตว์มีพิษ ปัญหำคนเร่ร่อน

และอื่นๆที่ไม่สำมำรถจัดเข้ำประเภทเรื่องร้องเรียนจ�ำนวน 22 ประเภท

1. ช้ำง

2. ต่อ แตน งู

3. คนเร่ร่อน

4. เรื่องที่ไม่สำมำรถจัดเข้ำประเภทได้

23. เรื่องฉุกเฉิน ได้แก่ กำรแจ้งปัญหำที่เร่งด่วน หรือสถำนกำรณ์ที่เป็นภัยต่อควำมมั่นคง

หรือควำมปลอดภัยของประชำชน หำกไม่ได้รับกำรแก้ไขในทันทีจะส่งผลต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชำชน

1. ขู่วำงเพลิง ขู่ลอบท�ำร้ำย

2. ตึกถล่ม

3. วินำศกรรม

4. สะสมอำวุธ เคลื่อนย้ำยอำวุธ

5. อุบัติเหตุ

6. เจ็บป่วยฉุกเฉิน

7. เหตุขู่วำงระเบิด

8. เหตุควำมมั่นคง

9. เหตุเพลิงไหม้

ข้อมูลที่ใช้วัดผล เรื่องที่ได้รับแจ้งระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563
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เกณฑ์การให้คะแนน	:	ก�ำหนดประเมิน 2 ส่วนคือ (100 คะแนน)

ส่วนที่ 1 ด้ำนปริมำณและกำรตอบสนองในกำรแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง (20 คะแนน)

ส่วนที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรแก้ไขปัญหำและกำรรำยงำนผลในระบบเรื่องรำวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหำนคร 

(80 คะแนน)

การดำาเนินการ

ส่วนท่ี 1 ด้ำนปริมำณและกำรตอบสนองในกำรแก้ไขเรื่องท่ีได้รับแจ้ง ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้อง 

ตำมกระบวนกำร (20 คะแนน)

ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรปฏิบตัติำมขัน้ตอนทีก่�ำหนดโดยจะน�ำจ�ำนวนเรือ่งทีไ่ด้รบัแจ้งทีป่ฏบัิตถิกูต้อง

ทั้งสองขั้นตอนในแต่ละเลขที่รับแจ้งเท่ำนั้นมำค�ำนวณหำร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตำมกระบวนกำร 

กรณทีีร่ะบบฯ ขัดข้องไม่สำมำรถปฏิบัตงิำนได้ตำมปกติ ให้หน่วยงำนพมิพ์หน้ำจอ(Print Screen) ทีแ่สดงควำมผดิปกติ

ของระบบฯ แนบรำยงำนประจ�ำเดือน

ขั้นตอนที่ 1 : กำรรับเรื่อง : พิจำรณำจำกจ�ำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงำนตอบรับภำยใน 1 วันท�ำกำร 

นับถดัจำกวันทีศ่นูย์เรือ่งรำวร้องทกุข์ฯ แจ้งด�ำเนนิกำร เพ่ือด�ำเนนิกำรแก้ไข และ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด�ำเนนิกำร/

พิจำรณำเข้ำสู่ระบบฯ ภำยใน 3 วันท�ำกำรนับถัดจำกวันที่หน่วยงำนมีกำรตอบรับผ่ำนระบบฯ (รำยงำนครั้งที่ 1)

ขัน้ตอนที ่2 : กำรรำยงำนกำรตดิตำมผล : พจิำรณำจ�ำนวนเรือ่งทีไ่ด้รบัแจ้งทีไ่ด้รบักำรจดักำรจำกหน่วยงำน

ที่ระบุสถำนะด�ำเนินกำรเสร็จสิ้น และเรื่องท่ีได้รับแจ้งท่ียังระบุสถำนะอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจักต้องมีกำรติดตำม 

ควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินกำรทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (ส�ำหรับเดือนกุมภำพันธ์ก�ำหนดเป็นวันท�ำกำร

สุดท้ำยของเดือน) จนกว่ำกำรด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ

วิธีกำรคิดคะแนน

A: ร้อยละของจ�ำนวนเรื่อง

ที่ปฏิบัติถูกต้องตำมกระบวนกำร

ในขั้นตอนที่ 1 และ 2

=
จ�ำนวนเรื่องที่ถูกต้อง

x 100
จ�ำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรำกฏในรำยงำน
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เกณฑ์ให้คะแนน

A: ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตำมกระบวนกำรในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (20 คะแนน)

 ถูกต้องร้อยละ 95-95.99 ได้ 4 คะแนน

 ถูกต้องร้อยละ 96-96.99 ได้ 8 คะแนน

 ถูกต้องร้อยละ 97-97.99 ได้ 12 คะแนน

 ถูกต้องร้อยละ 98-98.99 ได้ 16 คะแนน

 ถูกต้องร้อยละ 99 ขึ้นไป ได้ 20 คะแนน
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ขัน้ตอนที ่3 : กำรส่งรำยงำนประจ�ำเดอืน : พจิำรณำกำรจดัท�ำรำยงำนของหน่วยงำนเพือ่สรปุกำรด�ำเนนิกำร

แก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบทุกเดือน และน�ำส่งให้ส�ำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนคร 

ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่ำนั้น

วธิกีำรคดิคะแนน หำกหน่วยงำนท�ำผดิในขัน้ตอนนี ้จะถกูน�ำมำหกัคะแนนเดอืนละ 1 คะแนนจำกคะแนนรวม

ของ A + B)

ส่วนที ่2 ด้ำนคุณภำพกำรแก้ไขปัญหำและรำยงำนผลในระบบเรือ่งรำวร้องทกุข์ของกรงุเทพมหำนคร  (80 คะแนน)

พิจำรณำคุณภำพกำรด�ำเนินกำรแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและกำรรำยงำนผลรำยละเอียดกำรแก้ไขที่บันทึก 

ในระบบเร่ืองรำวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหำนครจ�ำนวนไม่เกิน 5 ประเภทเร่ืองที่เป็นภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

และส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงต่อประชำชน เป็นนโยบำยของผู้บริหำร มีสถิติจ�ำนวนเรื่องย้อนหลังมำก (ภำคผนวก) 

และหน่วยงำนได้ระบุสถำนะด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วในระบบเร่ืองรำวร้องทุกข์กรุงเทพมหำนคร โดยจะต้องมี 

รำยละเอยีดของผลกำรด�ำเนนิกำรท่ีสำมำรถแจ้งผูร้้องได้ เช่น ตอบเรือ่งตรงกบัเรือ่งทีแ่จ้ง ระบเุลขทีห่นงัสอื เลขทีค่�ำสัง่ 

รำยละเอียดกำรด�ำเนินกำร รำยละเอียดกำรประสำนงำน ระบุสถำนะด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมข้อเท็จจริง

วิธีกำรคิดคะแนน

B: ร้อยละของจ�ำนวนเรื่อง

ที่มีคุณภำพฯ

=
จ�ำนวนเรื่องที่มีคุณภำพ

x 100
จ�ำนวนเรื่องตำมประเภทเรื่องที่มีสถำนะเสร็จสิ้น
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B: ร้อยละของคุณภำพกำรแก้ไขปัญหำและรำยงำนผลในระบบเรื่องรำวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหำนคร 

(80 คะแนน)

  มีคุณภำพร้อยละ 95-95.99 ได้ 40 คะแนน

 มีคุณภำพร้อยละ 96-96.99 ได้ 50 คะแนน

 มีคุณภำพร้อยละ 97-97.99 ได้ 60 คะแนน

 มีคุณภำพร้อยละ 98-98.99 ได้ 70 คะแนน

 มีคุณภำพร้อยละ 99 ขึ้นไป ได้ 80 คะแนน

สูตรกำรค�ำนวณ 3.1 (ก)

คะแนนควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่อง = (A + B) – คะแนนที่ถูกหักจำกกำรท�ำผิดในขั้นตอนที่ 3 (ถ้ำมี) 

ที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร
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เกณฑ์การให้คะแนนภาพรวม	:

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

คะแนนควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่อง

ที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร
50 60 70 80

90

ขึ้นไป

** กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำร้อยละ 50 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้เท่ำกับ 1

หมำยเหตุ

1. วิธีกำรนับวันปฏิบัติในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 หน่วยงำนประเมินและหน่วยงำนผู้ถูกประเมินให้นับเฉพำะ 

วันท�ำกำร หำกวันที่ก�ำหนดในขั้นตอนใดตรงกับวันหยุดท�ำกำร หน่วยงำนต้องปฏิบัติในวันท�ำกำรถัดไปเท่ำนั้น

2. ทุกหน่วยงำนจะต้องปฏิบัติตำมแนวทำงกำรวัดผลตำมตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำร 

เรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร นี้ เพ่ือแก้ไขและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน และส่งเสริม 

ภำพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหำนคร

3. หน่วยงำนท่ีมลีกัษณะเป็นหน่วยงำนสนบัสนนุ ท�ำหน้ำทีก่�ำกบั ดแูลด้ำนนโยบำย และมสีถติเิรือ่งร้องเรยีน

ย้อนหลงั 3 ปี ไม่มำกได้แก่ ส�ำนกังำนเลขำนกุำรสภำกรงุเทพมหำนคร ส�ำนกังำนเลขำนกุำรผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร 

ส�ำนกังำน ก.ก. ส�ำนกัยทุธศำสตร์และประเมนิผล ส�ำนักพัฒนำสังคม ส�ำนักกำรศกึษำ ส�ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร 

ส�ำนักเทศกิจ ส�ำนักกำรวำงผังเมืองและพัฒนำเมือง และหน่วยงำนในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนครยังคงต้อง

ด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนที ่1-3 ในส่วนที ่1 เช่นเดิม แต่จะไม่วดัผลกำรปฏบิติัรำชกำรตำมตัวชีว้ดันี ้โดยส�ำนกังำน ก.ก. 

จะวัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดที่ 3.1 (ข) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :

1. บันทึกรำยงำนผล ควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

2. แบบรำยงำนรหัส CPL_R003 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ในระบบเรื่องรำวร้องทุกข์

3. แบบรำยงำนรหัส CPL_R001 รำยงำนเรื่องคงค้ำงหน่วยงำนด�ำเนินกำร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	:	ส�ำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนคร ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร
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ภาคผนวก

ประเภทหน่วยงำน ประเภทเรื่องที่น�ำมำประเมินผล

1. ส�ำนักงำนเขต 1. กระท�ำผิดในที่สำธำรณะ

2. เหตุเดือดร้อนร�ำคำญ

3. ขยะ

4. ถนน

5. อำคำร

2. ส�ำนักกำรโยธำ 1. ถนน

2. ไฟฟ้ำ

3. บำทวิถี

4. สะพำน

5. ปัญหำจรำจร

3. ส�ำนักกำรระบำยน�้ำ 1. ท่อระบำยน�้ำ

2. เขื่อน คู คลอง

3. น�้ำท่วม

4. เหตุเดือดร้อนร�ำคำญ

5. ไฟฟ้ำ

4. ส�ำนักกำรจรำจรและขนส่ง 1. ปัญหำจรำจร

2. ที่พักผู้โดยสำร

3. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น

4. ไฟฟ้ำ

5. บำทวิถี

5. ส�ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 1. เหตุเดือดร้อนร�ำคำญ

2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ

3. กำรบริหำรงำนบุคคล

4. กำรกระท�ำผิดในที่สำธำรณะ

5. อำคำร

6. ส�ำนักกำรแพทย์ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ

2. กำรบริหำรงำนบุคคล

7. ส�ำนักอนำมัย 1. เหตุเดือดร้อนร�ำคำญ

2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ

3. กำรบริหำรงำนบุคคล
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ประเภทหน่วยงำน ประเภทเรื่องที่น�ำมำประเมินผล

8. ส�ำนักสิ่งแวดล้อม 1. ต้นไม้ สวนสำธำรณะ

2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น

3. เหตุเดือดร้อนร�ำคำญ

4. ขยะและสิ่งปฏิกูล

5. เขื่อน คู คลอง

9. ส�ำนักกำรคลัง 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น

2. เหตุเดือดร้อนร�ำคำญ

3. กำรบริหำรงำนบุคคล

4. กำรกระท�ำผิดในที่สำธำรณะ

10. ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำและกำรท่องเที่ยว 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ

2. กำรบริหำรงำนบุคคล

3. ต้นไม้ สวนสำธำรณะ

4. เหตุเดือดร้อนร�ำคำญ
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ตัวชี้วัด : 3.1 (ข) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน*

น้ำาหนัก : ร้อยละ 7

คำาอธิบาย	:

กำรเพิม่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำน หมำยถงึ กำรพฒันำ ปรบัปรุง แก้ไข และหรอืเพิม่เตมิ
ควำมสำมำรถหรือทักษะในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุณภำพ เกิดควำมพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำร

กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนเป็นตัวชี้วัดส�ำหรับหน่วยงำนที่ไม่ได้ด�ำเนินกำร ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับ
ควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องท่ีได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร กระท�ำโดยให้หน่วยงำนพิจำรณำจำกโอกำส 
ในกำรพฒันำงำน หรอืควำมต้องกำรขจดัอปุสรรคในกำรปฏบิตังิำน โดยใช้เทคนคิวเิครำะห์องค์กร (SWOT Analysis) 
แล้วเสนอแนวทำงกำรเพิม่ประสทิธภิำพนัน้ ๆ อย่ำงเป็นรปูธรรม ด้วยกำรคดิสร้ำงสรรค์/พัฒนำจำกผูบ้รหิำรหน่วยงำน 
หรือผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้เสีย และน�ำแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพเหล่ำนั้นมำจัดท�ำเป็น
โครงกำร ก�ำหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และผลส�ำเร็จที่ต้องกำร และด�ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

ภำยหลังจำกที่หน่วยงำนได้ด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดดังกล่ำวแล้ว คำดว่ำหน่วยงำนจะค้นหำปัญหำ แนวทำง
กำรด�ำเนินกำรพัฒนำงำนเพื่อที่จะช่วยให้ภำรกิจของหน่วยงำนเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มมำกขึ้น

เกณฑ์การประเมิน	:	

กำรประเมนิกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนพจิำรณำจำกผลส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิกำรเพิม่ประสทิธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน (100 คะแนน) โดยประเมินจำกผลส�ำเร็จของโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดที่ก�ำหนด

วิธีการคำานวณ	:

1) กำรค�ำนวณร้อยละควำมส�ำเร็จของแต่ละตัวชี้วัด

ผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด
 x 100

2) กำรค�ำนวณผลรวมควำมส�ำเร็จของตัวชี้วัดโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

ผลตัวชี้วัดที่ 1 + ผลตัวชี้วัดที่ 2 + ผลตัวชี้วัดที่ 3

จ�ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด

* หมำยเหตุ เป็นตัวชี้วัดส�ำหรับหน่วยงำนที่ไม่ได้ด�ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่อง
ที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร
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ตัวอย่ำง

ส�ำนัก ค. ด�ำเนินกำรวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคขององค์กรด้วยเทคนิค SWOT Analysis พบว่ำ  

หน่วยงำนของตนมีปัญหำส�ำคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน คือ ปัญหำด้ำนกำรส่ือสำรภำยในองค์กรเร่ือง 

กำรมอบหมำยงำน เนื่องจำกมีส่วนรำชกำรจ�ำนวนมำก และไม่ได้ต้ังอยู่ภำยในพื้นที่เดียวกัน ส่งผลให้กำรติดต่อ

ประสำนงำน และกำรมอบหมำยงำนมีควำมล่ำช้ำ และผิดพลำดบ่อย ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนมักมีควำมล่ำช้ำกว่ำเวลำ

ทีก่�ำหนด ส�ำนกั ค. จงึได้จัดท�ำโครงกำร e-Job Assignment เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพในกำรส่ือสำร และมอบหมำยงำน 

โดยก�ำหนดตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย

1. ระยะเวลำในกำรมอบหมำยงำนให้แต่ละส่วน

รำชกำรรับทรำบ

ภำยใน 1 วันท�ำกำร

2. ร้อยละของงำนที่ได้รับมอบหมำยแล้วเสร็จภำยใน

ระยะเวลำที่ก�ำหนด

ร้อยละ 95

ผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดของโครงกำร มีดังนี้

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด�ำเนินกำร คะแนนที่ได้

1. ระยะเวลำในกำรมอบหมำยงำนให้ แต่ละ

ส่วนรำชกำรรับทรำบ

ภำยใน 1 วันท�ำกำร 1 วันท�ำกำร ร้อยละ 100

2. ร้อยละของงำนที่ได้รับมอบหมำยแล้วเสร็จ

ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด

ร้อยละ 95 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94.737

ผลรวมควำมส�ำเร็จของตัวชี้วัดโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

(100 + 94.737)

2 

97.369

ดังนั้น ส�ำนัก ค. ได้คะแนนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน เท่ำกับ 97.369 แต่เมื่อตรวจสอบกำรส่ง

รำยงำนกำรวิเครำะห์ และโครงกำรฯ พบว่ำ ส�ำนัก ค. ส่งช้ำกว่ำก�ำหนด 2 วันท�ำกำร จึงถูกตัดคะแนน 1 คะแนน 

จำกคะแนน 97.369 สรุปส�ำนัก ค. ได้คะแนนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน เท่ำกับ 96.369 และเมื่อน�ำไป

เทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน จะได้คะแนนเท่ำกับ 4.274 คะแนน
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เกณฑ์การให้คะแนน	:

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 5 คะแนน ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำน 

80 85 90 95 100

*กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำ ร้อยละ 80 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1

แนวทางการดำาเนินการ :

1. ให้หน่วยงำนค้นหำปัญหำ ประเดน็ท่ีต้องกำรพฒันำให้เกดิประสทิธภิำพในกำรปฏบัิติงำน น�ำมำวเิครำะห์

สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อค้นหำโอกำสในกำรพัฒนำของงำนด้ำนนั้น ๆ  

หรือควำมต้องกำรขจัดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT) 

(แบบฟอร์ม 1) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4

2. น�ำประเด็นที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ตำมข้อ 1 ที่หน่วยงำนมีควำมเห็นว่ำเป็นประเด็นส�ำคัญที่ควรพัฒนำ 

ปรับปรุง หรือแก้ไขเพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเป็นประเด็นที่สำมำรถด�ำเนินกำร ให้แล้วเสร็จได้ภำยใน

รอบปีงบประมำณ มำพิจำรณำก�ำหนดเป็นโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 1 โครงกำร (แบบฟอร์ม 2) 

ไม่เกิน 3 หน้ำกระดำษ A4 ก�ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

ควรมคีวำมท้ำทำย มข้ีอมลูหรอืหลกักำรอ้ำงองิว่ำเหตใุดจงึก�ำหนดเป้ำหมำยเช่นนัน้ เช่น มเีกณฑ์มำตรฐำนสำกล 

หรือมีหน่วยงำนต้นแบบเทียบเคียง เป็นค่ำเป้ำหมำยที่หน่วยงำนต้องกำรไปให้ถึง หรือเป็นค่ำเป้ำหมำยที่จะสำมำรถ

ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำของงำนนั้น ๆ ได้

3. จัดท�ำแบบฟอร์มน�ำเสนอโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเพ่ือสรุปเนื้อหำ

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำร (แบบฟอร์ม 3) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4

4. หน่วยงำนส่งรำยงำนกำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT) (แบบฟอร์ม 1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบตังิำนของหน่วยงำน (แบบฟอร์ม 2) และแบบฟอร์มน�ำเสนอโครงกำร (แบบฟอร์ม 3) ให้ส�ำนกังำน ก.ก. ภำยใน

ระยะเวลำที่ก�ำหนด หำกส่งช้ำกว่ำก�ำหนดจะถูกตัดคะแนน วันละ 0.5 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

(นับเฉพำะวันท�ำกำร)

5. หน่วยงำนน�ำเสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT) (แบบฟอร์ม 1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน (แบบฟอร์ม 2) ตำมแบบฟอร์มน�ำเสนอโครงกำร (แบบฟอร์ม 3) เพื่อสรุปเนื้อหำ

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ตำมระยะเวลำที่ 

คณะกรรมกำรฯ ก�ำหนด หำกคณะกรรมกำรฯ มีมติให้ปรับแก้ไขโครงกำร หน่วยงำนต้องด�ำเนินกำรตำมมติของ 

คณะกรรมกำรฯ (รำยละเอยีดตำมแนวทำงกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิติังำน)

6. หน่วยงำนเสนอโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏิบัติงำนต่อผู้มอี�ำนำจเพ่ือขออนมุติัโครงกำรหลงัจำก

โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ แล้ว
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7. หน่วยงำนด�ำเนินโครงกำรเพิม่ประสทิธิภำพในกำรปฏบิติังำนตำมแนวทำง/กจิกรรมทีก่�ำหนดไว้ในโครงกำร

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่ก�ำหนด และรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรพร้อมส่งเอกสำร/หลักฐำนให้ส�ำนักงำน 

ก.ก. พิจำรณำภำยในเวลำที่ก�ำหนด

8. ส�ำนักงำน ก.ก. จะพิจำรณำผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้

หมำยเหต ุหำกหน่วยงำนไม่ด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนดงักล่ำวถอืว่ำหน่วยงำนไม่ขอรบักำรประเมนิตำมตวัช้ีวัด

ที่ 3.1 (ข) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	:

1. กำรส่งโครงกำร

หน่วยงำนส่งรำยงำนกำรวเิครำะห์องค์กร (SWOT) (แบบฟอร์ม 1) โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน

ของหน่วยงำน (แบบฟอร์ม 2) และแบบฟอร์มน�ำเสนอโครงกำรเพือ่สรปุเนือ้หำโครงกำรท่ีจะด�ำเนนิกำร (แบบฟอร์ม 3) 

ให้ส�ำนกังำน ก.ก. อย่ำงเป็นทำงกำรพร้อมไฟล์ข้อมลู (ไฟล์ข้อมลูส่งทำง e-mail : pms.bma5@gmail.com) ภำยใน

ระยะเวลำทีก่�ำหนด หำกพ้นก�ำหนดจะถกูตดัคะแนนวนัละ 0.5 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน (นับเฉพำะ

วันท�ำกำร)

2. กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงกำร

2.1 ส�ำนกังำน ก.ก. จะพจิำรณำตรวจสอบควำมเหมำะสม/ควำมครบถ้วนของรำยงำนกำรวเิครำะห์องค์กร 

(SWOT) (แบบฟอร์ม 1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน (แบบฟอร์ม 2) และแบบฟอร์ม

น�ำเสนอโครงกำร (แบบฟอร์ม 3) ในเบื้องต้นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 3.1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

2.2 ในกรณีข้อมูลที่น�ำเสนอไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมหลักเกณฑ์ ส�ำนักงำน ก.ก. จะประสำนหน่วยงำน

เพื่อปรับแก้ไขข้อมูลในเบื้องต้นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่ก�ำหนด

3. กำรพิจำรณำโครงกำรของคณะกรรมกำรฯ

3.1 ส�ำนกังำน ก.ก. รวบรวมโครงกำรเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำโครงกำรเพิม่ประสทิธิภำพ

กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน จนกว่ำคณะกรรมกำรฯ จะพจิำรณำแล้วเสรจ็ โดยส�ำนกังำน ก.ก. จะแจ้งก�ำหนดวัน/

เวลำ/สถำนท่ี ให้หน่วยงำนทรำบเพือ่เข้ำร่วมประชมุและชีแ้จงรำยละเอยีดโครงกำรต่อคณะกรรมกำรฯ ตำมแบบฟอร์ม

น�ำเสนอโครงกำร (แบบฟอร์ม 3)

3.2 แนวทำงกำรพิจำรณำ

 พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 3.1 (ข) กำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

	พิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ (SWOT) (แบบฟอร์ม 1) โดยเนื้อหำต้องมีควำมเป็นเหตุเป็นผล 

มกีำรระบปุระเดน็ และจัดล�ำดับควำมส�ำคญัของปัญหำทีต้่องกำรพัฒนำ/ปรับปรุง/แก้ไข เพือ่ให้ 

กำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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	พจิำรณำควำมเหมำะสมของโครงกำรเพ่ิมประสิทธกิำรปฏิบติังำนตำมรำยละเอยีดหวัข้อ/เนือ้หำ

ทีก่�ำหนด (แบบฟอร์ม 2) โดยโครงกำรฯ ต้องมคีวำมสอดคล้องกบัประเด็นปัญหำ กิจกรรมของ

โครงกำรสำมำรถพัฒนำ/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหำ และวัดผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน

3.3 ผลกำรพิจำรณำโครงกำร จะระบุเป็น 4 ลักษณะ

	อนุมัติ หมำยถึง หน่วยงำนสำมำรถด�ำเนินโครงกำรได้ตำมแผนที่ก�ำหนด

	ปรับปรุงแก้ไขเพ่ืออนุมัติ หมำยถึง หน่วยงำนต้องด�ำเนินกำรปรับปรุง/แก้ไขโครงกำรตำม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ และส่งให้ส�ำนักงำน ก.ก. พิจำรณำตรวจสอบให้เป็นไปตำม

มติของคณะกรรมกำรฯ

	ปรับปรุงแก้ไขและน�ำเข้ำพิจำรณำใหม่ หมำยถึง หน่วยงำนต้องด�ำเนินกำรปรับปรุง/แก้ไข

โครงกำร ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ และน�ำเสนอคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำใหม่

	ไม่อนมุตั ิหมำยถงึ หน่วยงำนไม่ได้รับอนมุติัให้น�ำโครงกำรดังกล่ำวขอรับกำรประเมนิในตัวชีว้ดั

ที่ 3.1

4. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ

4.1 ส�ำนักงำน ก.ก. จะเวียนแจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนทรำบทำงเว็บไซต์ของกรุงเทพมหำนคร 

(http://circular.bangkok.go.th) ภำยในเวลำ 7 วนัท�ำกำรนบัถดัจำกวนัทีค่ณะกรรมกำรฯ มมีตซิึง่ผลกำรพจิำรณำ

ประกอบด้วยเหตุผล และข้อเสนอแนะที่หน่วยงำนต้องปฏิบัติหรือแก้ไข

4.2 เม่ือส�ำนักงำน ก.ก. เวียนแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงกำรฯ ให้หน่วยงำนทรำบในแต่ละคร้ัง หน่วยงำน

ต้องปรับปรุง/แก้ไขโครงกำรตำมมติคณะกรรมกำรฯ และส่งให้ส�ำนักงำน ก.ก. ภำยใน 5 วันท�ำกำรนับถัดจำกวันที่

ส�ำนักงำน ก.ก. เวียนแจ้งผลกำรพิจำรณำ (ส่งทำง e-mail : pms.bma5@gmail.com) หรือภำยในระยะเวลำที่

คณะกรรมกำรฯ ก�ำหนด

เหตุผล :

เพือ่ให้หน่วยงำนมกีำรพฒันำปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่ง ส่งผลให้ภำรกจิของหน่วยงำนเกดิประสทิธภิำพ

และประสิทธิผลเพิ่มมำกข้ึน บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

สอดคล้องกบัข้อสัง่กำรของนำยกรฐัมนตร ีและแผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะที ่2 (พ.ศ. 2561-2565) 

ด้ำนที ่7 กำรบรหิำรจดักำรเมอืงมหำนคร ทีมุ่ง่เน้นกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรงำนภำยในของกรุงเทพมหำนคร 

ทัง้ด้ำนกฎหมำย แผนงำน กำรคลงัและงบประมำณ กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล และเทคโนโลยสีำรสนเทศทีเ่อือ้ต่อ

กำรปฏิบัติรำชกำร

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :

1. รำยงำนกำรวิเครำะห์องค์กร SWOT (แบบฟอร์ม 1) ของหน่วยงำน หนังสือเสนอผู้บริหำรหน่วยงำน 

เกี่ยวกับกำรจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ฯ ฯลฯ

2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน (แบบฟอร์ม 2)
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3. แบบฟอร์มน�ำเสนอโครงกำรเพื่อสรุปเนื้อหำโครงกำรที่จะด�ำเนินกำร (แบบฟอร์ม 3)

4. เอกสำร/หลกัฐำนต่ำง ๆ ทีแ่สดงให้เหน็ถงึผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนนิกำรโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำร

ปฏิบัติงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม รำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรฯ ภำพถ่ำย ฯลฯ

หน่วยงานที่รับการประเมิน : หน่วยงำนท่ีต้องรับกำรประเมินตัวชี้วัดท่ี 3.1 (ข) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ประกอบด้วย 18 หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรฯ ดังนี้

1. ส�ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร 10. สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

2. ส�ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  11. ส�ำนักงำนปกครองและทะเบียน

3. ส�ำนักงำน ก.ก. 12. ส�ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

4. ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล 13. ส�ำนักงำนกฎหมำยและคดี

5. ส�ำนักพัฒนำสังคม 14. ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์

6. ส�ำนักกำรศึกษำ 15. ส�ำนักงำนกำรต่ำงประเทศ

7. ส�ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร 16. ส�ำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำที่

8. ส�ำนักเทศกิจ 17. ส�ำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนคร

9. ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง 18. กองงำนผู้ตรวจรำชกำร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน	:	ส�ำนักงำน ก.ก.
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แบบฟอร์ม 1

รำยงำนกำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT Analysis)
หน่วยงำน.......................................................................

๑. จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของประเด็นที่ต้องกำรพัฒนำ/ปรับปรุง/แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

๑.๑ .......................................................................................................................................................................

๑.๒ .......................................................................................................................................................................

ฯลฯ

๒. กำรประเมินสภำพแวดล้อมองค์กร

กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน

จุดเด่น

(S-Strengths)

๑…………………………………………………………………………………………………………………...

๒..................................................................................................................................

ฯลฯ

จุดอ่อน

(W-Weaknesses)

๑…………………………………………………………………………………………………………………...

๒..................................................................................................................................

ฯลฯ

กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก

โอกำส

(O-Opportunities)

๑…………………………………………………………………………………………………………………...

๒..................................................................................................................................

ฯลฯ

อุปสรรค

(T-Threats)

๑…………………………………………………………………………………………………………………...

๒..................................................................................................................................

ฯลฯ

๓. ระบุสถำนกำรณ์จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมองค์กร

ปัจจัยภำยใน/
ปัจจัยภำยนอก

S  W

O SO : กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดเด่นสร้ำงโอกำส WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอำชนะจุดอ่อน
โดยอำศัยโอกำส

T ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน และใช้จุดเด่น
หลีกเลี่ยงอุปสรรค

WT : กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุดอ่อน 
และหลีกเลี่ยงอุปสรรค

หมำยเหตุ จัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์องค์กรไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4
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(ค�ำอธิบำยแบบฟอร์ม 1)

ข้อแนะในกำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT Analysis)

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ตนเองเพื่อให้ทรำบถึงข้อดีและข้อเสีย รวมถึงโอกำสและ

อุปสรรคจำกสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนขององค์กร เพื่อให้สำมำรถ

วำงแผนกำรด�ำเนินงำน เกิดกำรปรับตัว และเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต  

ผลจำกกำรวเิครำะห์ SWOT นีจ้ะใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดวสัิยทศัน์ กลยทุธ์ เพ่ือพัฒนำ/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหำ

ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้องค์กรเกิดกำรพัฒนำไปในทำงที่เหมำะสม

ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis

๑. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร โดยกำรวิเครำะห์และพิจำรณำทรัพยำกรและควำมสำมำรถ

ภำยในองค์กรทกุ ๆ ด้ำน เพื่อทีจ่ะระบุจุดเด่นและจดุอ่อนขององคก์ร แหลง่ที่มำเบือ้งตน้ของข้อมลูเพื่อกำรประเมิน

สภำพแวดล้อมภำยใน คือระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่ครอบคลุมทุกด้ำน ทั้งในด้ำนโครงสร้ำง ระบบ ระเบียบ  

วิธีปฎิบตังิำน บรรยำกำศในกำรท�ำงำน และทรพัยำกรในกำรบรหิำร (คน เงนิ วสัด ุกำรจดักำร) รวมถงึกำรพิจำรณำ

ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำขององค์กรเพื่อที่จะเข้ำใจสถำนกำรณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้ำนี้ด้วย

 จดุเด่น (S-Strengths) เป็นกำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยในว่ำ มปัีจจัยใดบ้ำงทีเ่ป็นข้อได้เปรียบหรือจดุเด่น

ขององค์กร ทีอ่งค์กรควรน�ำมำใช้ในกำรพฒันำองค์กรได้ และควรด�ำรงไว้เพือ่กำรเสรมิสร้ำงควำมเขม็แขง็ขององค์กร

 จดุอ่อน (W-Weaknesses) เป็นกำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยในว่ำ มปัีจจยัใดบ้ำงทีเ่ป็นจดุด้อย ข้อเสยีเปรยีบ

ขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

๒. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก เพื่อค้นหำโอกำสและอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนขององค์กร ได้แก่ 

ผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกจิ สงัคม กำรมอืง (กฎหมำย) เทคโนโลย ีทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำร

ด�ำเนินงำนขององค์กร

 โอกำส (O-Opportunities) เป็นกำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอกองค์กรว่ำ มปัีจจัยใดบ้ำงทีส่่งผลกระทบ

ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรด�ำเนนิกำรขององค์กร และองค์กรสำมำรถฉกฉวยข้อดีเหล่ำนัน้มำเสริมสร้ำงให้องค์กร

เข้มแข็งขึ้นได้

 อปุสรรค (T-Threats) เป็นกำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอกองค์กรว่ำ มปัีจจยัใดบ้ำงทีส่่งผลกระทบในทำง

ที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซ่ึงองค์กรจ�ำเป็นต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภำพองค์กรให้มี 

ควำมแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่ำวได้

๓. ระบุสถำนกำรณ์จำกกำรประเมนิสภำพแวดล้อม เมือ่ได้ข้อมลูเกีย่วกบั จุดเด่น-จดุอ่อน โอกำส-อปุสรรค 

จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกแล้ว ให้น�ำ จุดเด่น-จุดอ่อน มำเปรียบเทียบกับ โอกำส-อุปสรรค 

เพื่อดูว่ำองค์กรก�ำลังเผชิญสถำนกำรณ์เช่นใด และภำยใต้สถำนกำรณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะท�ำอย่ำงไร โดยทั่วไป 

ในกำรวิเครำะห์ SWOT ดังกล่ำวนี้ จะอยู่ในสถำนกำรณ์ ๔ รูปแบบ ดังนี้

 ๓.๑ สถำนกำรณ์ที่ ๑ (จุดเด่น-โอกำส) สถำนกำรณ์นี้เป็นสถำนกำรณ์ที่พ่ึงปรำรถนำที่สุด เนื่องจำก

องค์กรมีควำมพร้อมหลำยด้ำน ดังน้ัน ผู้บริหำรขององค์กรควรก�ำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive-Strategy)  

เพื่อดึงเอำจุดเด่นที่มีอยู่มำเสริมสร้ำงและปรับใช้ และฉกฉวยโอกำสต่ำงๆ ที่มีมำใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256336

 ๓.๒ สถำนกำรณ์ท่ี ๒ (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถำนกำรณ์นี้เป็นสถำนกำรณ์ที่เลวร้ำยที่สุด เนื่องจำก

องค์กรก�ำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจำกภำยนอก และมีปัญหำจุดอ่อนภำยในหลำยประกำร ดังนั้น ทำงเลือกที่ดีที่สุด

คือกลยุทธ์กำรต้ังรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยำยำมลดหรือหลบหลีกภัย อุปสรรค ต่ำง ๆ  

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ตลอดจนหำมำตรกำรที่จะท�ำให้องค์กรเกิดควำมสูญเสียที่น้อยที่สุด

 ๓.๓ สถำนกำรณ์ที่ ๓ (จุดอ่อน-โอกำส) สถำนกำรณ์นี้องค์กรมีโอกำสเป็นข้อได้เปรียบด้ำนกำรแข่งขัน

อยู่หลำยประกำร แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหำอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลำยอย่ำงเช่นกัน ดังนั้นทำงออกคือ กลยุทธ์

กำรพลกิตวั (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภำยในต่ำง ๆ ให้พร้อมท่ีจะฉกฉวย โอกำส

ต่ำง ๆ ที่มีอยู่

 ๓.๔ สถำนกำรณ์ที่ ๔ (จุดเด่น-อุปสรรค) สถำนกำรณ์นี้เกิดขึ้นจำกกำรที่สภำพแวดล้อมไม่เอื้ออ�ำนวย

ต่อกำรด�ำเนินงำน แต่ตวัองค์กรมข้ีอได้เปรยีบทีเ่ป็นจุดเด่นหลำยประกำร ดังนัน้ แทนทีจ่ะรอจนกระทัง่สภำพแวดล้อม

เปลีย่นแปลงไป กส็ำมำรถทีจ่ะเลอืกกลยทุธ์กำรแตกตัวหรือขยำยขอบข่ำยกำรด�ำเนนิงำน (Diversification Strategy) 

เพื่อใช้ประโยชน์จำกจุดเด่นที่มีและสร้ำงโอกำสในระยะยำวด้ำนอื่น ๆ แทน
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แบบฟอร์ม 2

รูปแบบกำรเขียนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

ชื่อโครงกำร  ..........................................................................................................................................

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ..........................................................................................................................................

ปีงบประมำณ พ.ศ.  .................................................................................................................................

๑. ประเด็น/ปัญหำ

๒. วัตถุประสงค์

๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

๔. แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

๕. ตัวชี้วัดโครงกำร

๖. วิธีกำรประเมินผลตัวชี้วัดโครงกำร

๗. ระยะเวลำด�ำเนินกำร

๘. งบประมำณ

 ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงกำร

  (..........................................................)

 ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงกำร

  (..........................................................)

หมำยเหตุ จัดท�ำโครงกำรไม่เกิน 3 หน้ำกระดำษ A4
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(ค�ำอธิบำยแบบฟอร์ม 2)

รำยละเอียดหัวข้อ/เนื้อหำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

1. ชื่อโครงกำร - ระบุชื่อโครงกำรที่จะด�ำเนินกำร

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ - ระบุชื่อหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร 

ที่รับผิดชอบด�ำเนินโครงกำร

3. ปีงบประมำณ - ระบุปีงบประมำณที่ด�ำเนินกำร

4. ประเด็น/ปัญหำ - ระบุปัญหำ อุปสรรคของหน่วยงำนที่วิเครำะห์ได้และเหตุผลที่เลือก

ประเด็นนั้น ๆ มำด�ำเนินกำร และแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบัติงำนนั้น ๆ 

5. วัตถุประสงค์ - ระบุวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินโครงกำรต้องกำรให้เกิดอะไร  

หรือจะท�ำอะไร

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ - ให้ระบุว่ำจำกกำรที่เรำท�ำตำมวัตถุประสงค์แล้วส่งผลให้เกิดอะไรบ้ำง 

โดยผลที่จะได้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่ก�ำหนด

7. แนวทำงกำรด�ำเนินงำน - ระบุวิธีกำร/แนวทำง/กิจกรรม/ขั้นตอนในกำรด�ำเนินโครงกำร  

โดยให้ระบุปฏิทินกำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน

8. ตัวชี้วัดโครงกำร - ระบุตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย โดยตัวชี้วัดควรมีทั้งตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ที่ต้องสำมำรถเห็นผล

กำรด�ำเนินกำรได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

9. วิธีกำรประเมินผลตัวชี้วัดโครงกำร - ระบุวิธีกำรประเมินผลตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจนโดยระบุนิยำม/ควำมหมำย

ของตัวช้ีวดั วธิกีำรประเมนิ/ วธิกีำรค�ำนวณตัวชีว้ดั เอกสำร/หลกัฐำน 

ที่ใช้ในกำรตรวจสอบตัวชี้วัด (ให้อธิบำยจ�ำแนกเป็นรำยตัวชี้วัด)

10. ระยะเวลำด�ำเนินกำร - ระบุระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร

11. งบประมำณ - ระบงุบประมำณทีใ่ช้ โดยค�ำนงึถงึควำมจ�ำเป็นของโครงกำรทีก่�ำหนดขึน้

ว่ำต้องใช้งบประมำณหรือไม่ กรณีใช้งบประมำณให้ระบุที่มำของ 

งบประมำณ ว่ำเป็นงบประมำณที่ขอจัดสรรหรือขอรับกำรสนับสนุน

จำกหน่วยงำน/ภำคเอกชน/บุคคลใด กรณีไม่ใช้งบประมำณให้ระบุ 

ด้วยว่ำไม่ใช้เพรำะเหตุใด เช่น ต้องกำรใช้งบประมำณ แต่ไม่ได้รับ 

งบประมำณหรือไม่ได้รับควำมสนับสนุน หรือไม่ต้องใช้งบประมำณ 

จริง ๆ

12. ผู้เสนอและผู้อนุมัติโครงกำร - ต้องมีกำรลงลำยมือชื่อผู้เสนอ และผู้อนุมัติโครงกำร



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 39

แบบฟอร์ม 3

แบบฟอร์มน�ำเสนอโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

หน่วยงำน .............................................

ชื่อโครงกำร ..........................................

ประเด็น/ปัญหำ

(๑) สภำพปัญหำที่หน่วยงำนวิเครำะห์ได้

(๒) เหตุผลที่เลือกประเด็นนั้น ๆ มำด�ำเนินกำร

(๓) แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ที่ระบุไว้ในหลักกำรและเหตุผลในเชิงผลผลิต/ผลลัพธ์

(output /outcome)

ตัวชี้วัดโครงกำร

(๑) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 

(๒) สะท้อนถึงผลของกำรพัฒนำ/กำรแก้ไขปัญหำตำม 

ประเด็นที่ก�ำหนด

(๓) สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 

(output/outcome) ไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด

วิธีกำรประเมินผลตัวชี้วัดโครงกำร

(๑) นิยำม/ควำมหมำยของตัวชี้วัด

(๒) วิธีกำรประเมิน/วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด

(๓) เอกสำร/หลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่ก�ำหนด

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

(๑) มีกำรระบุวิธีกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น

โครงกำร

(๒) มีปฏิทินกำรปฏิบัติงำนที่ก�ำหนดช่วงเวลำในกำรด�ำเนิน

โครงกำรในแต่ละขั้นตอน

(๓) แตกต่ำงจำกงำนประจ�ำที่หน่วยงำนด�ำเนินกำรอยู่แล้ว

งบประมำณ

(๑) ระบงุบประมำณทีใ่ช้ (ขอจดัสรร หรือขอรบักำรสนบัสนนุ

จำกหน่วยงำน)

(๒) ระบุเหตุผลกรณีไม่ใช้งบประมำณ

ระยะเวลำด�ำเนินกำร

ระบุเวลำเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงกำร

(สำมำรถด�ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ)

หมำยเหตุ จัดท�ำแบบฟอร์มน�ำเสนอโครงกำรไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4
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ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (Best Service)

นำ้าหนัก : ร้อยละ 7

คำาอธิบาย	:	กำรประเมินตำมตัวชี้วัดที่ 3.2 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ

1. โครงกำรให้บริกำรที่ดีท่ีสุด หมำยถึง โครงกำรท่ีหน่วยงำนคิดค้น/พัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร

ตำมภำรกจิ/อ�ำนำจหน้ำทีข่องหน่วยงำน เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนหรือผู้รับบริกำร โดยยดึผูร้บับรกิำร

เป็นศูนย์กลำง

2. กำรรักษำหรือคงไว้หรือพัฒนำโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงำนน�ำเสนอ 

เพื่อขอรับกำรประเมินในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562) (คะแนน ร้อยละ 29)

 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรอย่ำงยั่งยืน โดยหน่วยงำนต้องคัดเลือกโครงกำร 

ให้บรกิำรทีด่ทีีส่ดุท่ีเคยน�ำเสนอในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 ท่ีมคีวำมโดดเด่นและส�ำคญัอย่ำงน้อย 1 โครงกำร 

เสนอต่อคณะกรรมกำรพฒันำระบบกำรให้บรกิำรทีดี่ทีสุ่ดของกรุงเทพมหำนครพิจำรณำ และส�ำนกังำน ก.ก. จะตรวจ

ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ว่ำหน่วยงำนยังสำมำรถรักษำมำตรฐำน 

กำรให้บริกำรหรือมีกำรพัฒนำโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่องหรือไม ่ 

โดยหน่วยงำนต้องด�ำเนินกำรให้ได้ผลตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดโครงกำรที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร

ที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหำนครก�ำหนด

3. กำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (คะแนนร้อยละ 69)

 เพื่อให้กำรบริกำรมีควำมคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริกำร หน่วยงำนต้องด�ำเนินโครงกำร

ให้บริกำรที่ดีที่สุดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 อย่ำงน้อย 1 โครงกำร โดยพิจำรณำจำกสภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร

ของผู้รับบริกำร โดยโครงกำรที่ก�ำหนดอำจมีลักษณะกำรให้บริกำรตำมที่ระบุไว้ในภำคผนวกตัวชี้วัด หรือนอกเหนือ

จำกที่ระบุในภำคผนวก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละหน่วยงำน

ผู้รับบริกำร หมำยถึง

1. ประชำชนผู้มำรับบริกำรจำกหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร หรือ

2. บุคลำกรหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกรุงเทพมหำนครที่ได้รับบริกำรจำกหน่วยงำนของ

กรุงเทพมหำนคร

แนวทางการนำาเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

1. ระบุประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นหรือควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่ท�ำให้หน่วยงำนต้องด�ำเนินโครงกำร 

ให้บริกำรทีด่ทีีส่ดุ โดยต้องมคีวำมสอดคล้องและเชือ่มโยงกบักำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพของหน่วยงำน 

(SWOT Analysis)

2. ระบุเทคนิค/แนวคิด/องค์ควำมรู้/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ท่ีหน่วยงำนมีหรือที่ใช้ในกำรพัฒนำ/ด�ำเนิน

โครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด
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3. ระบุนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครที่สอดคล้องกับโครงกำร

4. มุ่งเน้นกำรให้บริกำรเป็นหลัก มีลักษณะกำรให้บริกำรที่โดดเด่น มีประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร และสร้ำง

ควำมเป็นเลิศ เมื่อเทียบกับกำรให้บริกำรตำมปกติของหน่วยงำน

5. มีคุณภำพ คุ้มค่ำ มีควำมยำก และควำมท้ำทำยที่เหมำะสม

6. กรณีเป็นโครงกำรท่ีเกีย่วข้องกับกำรพฒันำระบบคอมพิวเตอร์ หำกเป็นระบบทีก่รงุเทพมหำนครมอียูแ่ล้ว 

ให้น�ำมำพัฒนำปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกข้ึน และในกรณีที่เป็นโครงกำรใหม่ ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำก 

คณะกรรมกำรบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกรุงเทพมหำนครก่อน จึงสำมำรถน�ำเสนอเป็นโครงกำรให้บริกำร

ที่ดีที่สุดได้

7. หน่วยงำนตั้งแต่ 2 หน่วยงำนขึ้นไปสำมำรถด�ำเนินโครงกำรร่วมกันได้ในลักษณะของหุ้นส่วนท่ีสำมำรถ

แบ่งหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบในกำรด�ำเนนิกำรและกำรวดัผลโครงกำรได้ชดัเจน โดยให้หน่วยงำนทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบหลกั

เป็นผู้น�ำเสนอโครงกำร

8. ส�ำนักงำนเขตสำมำรถก�ำหนดโครงกำรฯ ลักษณะเดียวกันได้ โดยเฉพำะเขตที่อยู่ในกลุ่มเขตเดียวกัน  

ซึ่งมีลักษณะพื้นท่ี ประชำกร สภำพปัญหำ และบริบทอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดโครงกำรฯ ที่ส่งผลกระทบ 

ขนำดใหญ่ต่อผู้รับบริกำร (Big Idea) และเกิดกำรแข่งขันหรือร่วมมือกันด�ำเนินโครงกำร

9. โครงกำรฯ ที่น�ำเสนอไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณเดียว สำมำรถน�ำเสนอ 

โครงกำรฯ ระยะยำวท่ีต้องด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง (Long Term Project) ได้ โดยก�ำหนดเป้ำหมำยโครงกำรในแต่ละ

ปีงบประมำณให้ชดัเจน เช่น โครงกำรชมุชนต้นแบบซ่ึงต้องมกีำรพฒันำหลำยด้ำนและต้องใช้ระยะเวลำในกำรพฒันำ

10. เป็นโครงกำรที่ริเริ่มโดยหน่วยงำนและมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร

11. ไม่เป็นโครงกำรที่มีลักษณะกำรให้บริกำรเช่นเดียวกับกำรให้บริกำรในศูนย์บริกำรกรุงเทพมหำนคร 

(Bangkok Service Center)

12. ไม่เป็นโครงกำรให้บริกำรที่ดีท่ีสุดที่ทุกหน่วยงำนได้น�ำเสนอมำแล้วในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  

(พ.ศ. 2551-2562) ซึง่ถอืเป็นภำรกจิปกตทิีห่น่วยงำนต้องด�ำเนนิกำร ยกเว้นมปีระเดน็ทีแ่ตกต่ำงจำกเดมิซึง่มหีลกัฐำน

ที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ำมีควำมโดดเด่นกว่ำโครงกำรเดิม

สูตรการคำานวณ	:	กำรคิดคะแนนมี 2 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ผลคะแนนกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (คะแนนร้อยละ 98)

ผลรวมของผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด   

จ�ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
 = ผลคะแนนกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด
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ผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด คิดตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้

 

ผลงำนที่ท�ำได้จริง

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด
 x 100 = ผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด

2. กำรยกระดับโครงกำรให้บริกำรที่ดีท่ีสุด (คะแนนร้อยละ 2) โดยวัดจำกกำรยกระดับ/กำรพัฒนำ

โครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดของหน่วยงำนที่เคยด�ำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551-2562 จนได้รับรำงวัลใด

รำงวัลหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. โครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดที่มีควำมโดดเด่น และ/หรือ

 2. รำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำรของกรุงเทพมหำนคร และ/หรือ

 3. รำงวัลเลิศรัฐ และ/หรือ

 4. รำงวัลอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอกกรุงเทพมหำนคร

ทั้งนี้หำกหน่วยงำนไม่เคยได้รับรำงวัล จะไม่ได้คะแนนในองค์ประกอบที่ 2

ตัวอย่ำง

หน่วยงำน A ด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด จ�ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้

1. กำรรักษำหรือคงไว้หรือพัฒนำโครงกำรให้บริกำรท่ีดีที่สุด (คะแนนร้อยละ 29) : โครงกำรเปลี่ยนสวน 

ให้น่ำนั่ง โดยมีตัวชี้วัดโครงกำรดังนี้

ตัวชี้วัด ผลงำนที่ท�ำได้ ผลกำรด�ำเนินกำร

ตำมตัวชี้วัด

ผลคะแนน

กำรด�ำเนินโครงกำร

ให้บริกำรที่ดีที่สุด

1. มีกำรน�ำขยะรีไซเคิลจำกกำรจัดเก็บ

ขยะชิ้นใหญ่มำประดับตกแต่งพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร

900 ตำรำงเมตร 900/1,200 x 100

= 75
[75+100+100]

3

2. ปริมำณขยะรีไซเคิลในพื้นที่ลดลง 

ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

ลดลงร้อยละ 10.2 10.2/10 x 100

= 102 ปัดเป็น 100 = 91.66

3. มีประชำชนมำใช้บริกำรไม่น้อยกว่ำ 

500 รำยต่อปี

816 รำยต่อปี 816/500 x 100

= 163.2 ปัดเป็น 100

คิดเป็นร้อยละ 29

= 26.58
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2. โครงกำรให้บริกำรท่ีดีท่ีสุดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (คะแนนร้อยละ 69) : โครงกำรสร้ำงเส้นทำง

ท่องเที่ยวในผลไม้ท้องถิ่น โดยมีตัวชี้วัดโครงกำรดังนี้

ตัวชี้วัด ผลงำนที่ท�ำได้ ผลกำรด�ำเนินกำร

ตำมตัวชี้วัด

ผลคะแนน

กำรด�ำเนินโครงกำร

ให้บริกำรที่ดีที่สุด

1. มีกำรจัดท�ำเส้นทำงท่องเที่ยวทำงเรือ

และทำงจักรยำนในสวนผลไม้ทุกแห่ง

ที่เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 3 สวน 

4 สวน 4/3 x 100

= 133 ปัดเป็น 100 [100+90+100]

3

2. เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

และขำยผลไม้อย่ำงน้อย 50,000 

บำทต่อปี

45,000 บำท 45,000/50,000 x 100

= 90

= 96.66

คิดเป็นร้อยละ 69

= 66.69

3. มีนักท่องเที่ยวที่เข้ำชมสวนผลไม้ 

ไม่น้อยกว่ำ 2,000 รำยต่อปี

3,000 รำยต่อปี 3,000/2,000 x 100

= 150 ปัดเป็น 100

3. หน่วยงำน A ไม่เคยได้รับรำงวัลใดๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในองค์ประกอบกำรให้คะแนนองค์ประกอบที่ 2 

(ควำมโดดเด่นของโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด)

ดังนั้นหน่วยงำน A ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด 

(Best Service) เท่ำกับ 26.58 + 66.69 + 0 = 93.27

เกณฑ์การให้คะแนน	:

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก�ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) 80 85 90 95 100

การดำาเนินการ :

1.  หน่วยงำนผู้รับกำรประเมินจัดท�ำโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 จัดตั้งทีมงำนเพื่อพัฒนำงำนบริกำรของหน่วยงำน โดยใช้กระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์แบบมีส่วนร่วม 

(Service Design Operation) ตำมที่ส�ำนักงำน ก.ก. ได้ด�ำเนินกำรจัดสัมมนำให้กับทุกหน่วยงำน

1.2 ส�ำรวจและระบุปัญหำที่เกิดขึ้นหรือควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

1.3 ส�ำรวจและระบุเทคนิค /แนวคิด/องค์ควำมรู้/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่หน่วยงำนมีหรือท่ีต้องใช้ 

ในกำรพัฒนำ/ด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด
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1.4 จัดท�ำโครงกำรให้บริกำรท่ีดีที่สุดตำมหัวข้อที่ก�ำหนด (รำยละเอียดตำมแบบฟอร์มกำรน�ำเสนอ

โครงกำรให้บรกิำรทีด่ทีีส่ดุประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) และส่งให้ส�ำนกังำน ก.ก. ตำมระยะเวลำ

ที่ก�ำหนด

1.5 หัวหน้ำหน่วยงำนน�ำเสนอโครงกำรต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดของ

กรงุเทพมหำนครเพ่ือพจิำรณำควำมเหมำะสมโครงกำรตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด และหำกคณะกรรมกำรฯ 

มมีตใิห้ปรบัแก้โครงกำร หน่วยงำนต้องด�ำเนนิกำรตำมมติคณะกรรมกำรฯ (รำยละเอยีดตำมแนวทำง

กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด)

1.6 เสนอผู้มีอ�ำนำจเพ่ือขออนุมัติโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดหลังจำกโครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำจำก 

คณะกรรมกำรฯ แล้ว

2. หน่วยงำนผูร้บักำรประเมนิด�ำเนนิโครงกำรให้บรกิำรทีด่ทีีส่ดุตำมแนวทำง/กจิกรรมทีก่�ำหนดไว้ในโครงกำร 

เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยตำมตวัช้ีวดัทีก่�ำหนด และรำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรพร้อมส่งเอกสำร/หลกัฐำนให้ส�ำนกังำน ก.ก. 

พิจำรณำภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด

3. ส�ำนกังำน ก.ก. จะพิจำรณำผลส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิโครงกำรให้บรกิำรทีดี่ทีส่ดุ (Best Service) ตำมเกณฑ์

กำรให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้

หมำยเหตุ : หำกหน่วยงำนไม่ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำว ถือว่ำหน่วยงำนไม่ขอรับกำรประเมิน 

ตำมตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด

แนวทางการประเมินผล :

1. ประเมินผลส�ำเร็จโครงกำรตำมตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ในโครงกำร

2. หน่วยงำนต้องก�ำหนดตัวชี้วัดไม่เกิน 3 ตัวช้ีวัด ท่ีสำมำรถวัดถึงประสิทธิภำพ และคุณภำพท่ีจะเกิดขึ้น

จำกกำรด�ำเนินโครงกำร เช่น จ�ำนวนผู้มำใช้บริกำรเพิ่มขึ้น ระยะเวลำลดลง ควำมผิดพลำดน้อยลง มีควำมคุ้มค่ำ 

และประหยัดทรัพยำกร ตลอดจนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกขึ้น

ส�ำหรบักำรก�ำหนดค่ำเป้ำหมำยตวัชีวั้ดให้หน่วยงำนน�ำเสนอตำมบริบทของโครงกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรพฒันำ

ระบบกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหำนครจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำเป้ำหมำยตำมลักษณะ 

กำรให้บรกิำร โดยกำรเทียบเคยีงกบัมำตรฐำนกำรให้บรกิำรในปีทีผ่่ำนมำและมำตรฐำนของประเทศอำเซียน (หำกม)ี
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แบบฟอร์มกำรน�ำเสนอโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน ............................................

ชื่อโครงกำร..........................................................

ปัญหำ

ระบุประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นหรือควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำรที่ท�ำให้หน่วยงำนต้องด�ำเนินโครงกำร

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

๑. ระบุว่ำโครงกำรที่ท�ำจะแก้ปัญหำให้หมดไปได้อย่ำงไร

๒. ระบุสิ่งที่ผู้รับบริกำรจะได้รับจำกโครงกำร

ตัวชี้วัด

ระบุตัวชี้วัดจ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ 

เช่น

- กำรลดค่ำใช้จ่ำย 

- กำรประหยัดงบประมำณ 

- ลดระยะเวลำในกำรให้บริกำร 

โดยตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงกำร

กิจกรรมหลัก

ระบุกิจกรรม/แนวทำงที่จะด�ำเนินกำร เพื่อให้โครงกำร

ประสบผลส�ำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมตัวชี้วัด

โครงกำรที่ก�ำหนดไว้

ผู้รับบริกำร

ระบุกลุ่มผู้รับบริกำร 

ระยะเวลำ

ระบุเวลำเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงกำร

หุ้นส่วน

ระบุหุ้นส่วน/เครือข่ำยที่ร่วมด�ำเนินโครงกำร
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แนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโครงกำรให้บริกำรดีที่สุดของหน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร

1. กำรส่งโครงกำร

 หน่วยงำนจัดท�ำโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (ตำมแบบน�ำเสนอโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดประจ�ำป ี

งบประมำณ พ.ศ. 2563) ส่งให้ส�ำนักงำน ก.ก. อย่ำงเป็นทำงกำรพร้อมไฟล์ข้อมูล (ไฟล์ข้อมูลส่งทำง 

e-mail : bestservicebma@gmail.com) ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด หำกพ้นก�ำหนดจะถูกตดัคะแนน

ในตัวช้ีวัดท่ี 3.2 เท่ำกบั 5 คะแนน และตดัคะแนนเพิม่อกี วันละ 1 คะแนน (จำกคะแนนเตม็ 100 คะแนน)

2. กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงกำร

 ส�ำนักงำน ก.ก. จะพิจำรณำตรวจสอบควำมเหมำะสม/ควำมครบถ้วนของโครงกำรในเบื้องต้นให้เป็นไป

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลฯ ตัวชี้วัดที่ 3.2

 กรณีโครงกำรที่น�ำเสนอมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมหลักเกณฑ์ ส�ำนักงำน ก.ก. จะประสำน 

หน่วยงำนเพื่อปรับแก้ไขโครงกำรในเบื้องต้นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่ก�ำหนด

3. กำรพิจำรณำโครงกำรของคณะกรรมกำรฯ

 ส�ำนักงำน ก.ก. รวบรวมโครงกำรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด 

ของกรุงเทพมหำนคร ครั้งละ 10-15 หน่วยงำน จนกว่ำคณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำแล้วเสร็จ

 ส�ำนักงำน ก.ก. จะแจ้งก�ำหนดวัน/เวลำ/สถำนที่ ให้หน่วยงำนทรำบเพื่อเข้ำร่วมประชุมและชี้แจง 

รำยละเอียดโครงกำรต่อคณะกรรมกำรฯ

 แนวทำงกำรพิจำรณำ

 พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จ ของกำรด�ำเนิน

โครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (Best Service)

 พจิำรณำควำมเหมำะสมของโครงกำรจำกเป้ำหมำย ตัวชีว้ดั และกจิกรรมหลักของโครงกำร โดยมุ่งเน้น

ผลประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็นหลัก

 พิจำรณำโครงกำรท่ีหน่วยงำนเสนอ/ปรับปรุงแก้ไขตำมมติของคณะกรรมกำรฯ ไม่เกิน 2 ครั้ง  

หำกไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำภำยใน 2 ครั้ง หน่วยงำนจะไม่ได้รับกำรประเมินผลในตัวชี้วัดที่ 3.2

 ผลกำรพิจำรณำโครงกำร จะระบุเป็น 4 ลักษณะ

 อนุมัติ หมำยถึง หน่วยงำนสำมำรถด�ำเนินโครงกำรได้ตำมแผนที่ก�ำหนด

 ปรบัปรงุแก้ไขเพือ่อนมัุต ิหมำยถงึ หน่วยงำนต้องด�ำเนนิกำรปรับปรุง/แก้ไขโครงกำรตำมข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรฯ และส่งให้ส�ำนกังำน ก.ก.พิจำรณำตรวจสอบให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรฯ

 ปรับปรุงแก้ไขและน�ำเข้ำพิจำรณำใหม่ หมำยถึง หน่วยงำนต้องด�ำเนินกำรปรับปรุง/แก้ไขโครงกำร 

ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ และน�ำเสนอคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำใหม่

 ไม่อนมุตั ิหมำยถงึ หน่วยงำนไม่ได้รบัอนมุตัใิห้น�ำโครงกำรดงักล่ำวขอรบักำรประเมนิในตวัชีว้ดัที ่3.2
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4. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ

 ส�ำนักงำน ก.ก. เวียนแจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนทรำบทำงเว็บไซต์ของกรุงเทพมหำนคร (http://

circular.bangkok.go.th) ภำยในเวลำ 7 วนัท�ำกำรนบัถดัจำกวนัทีค่ณะกรรมกำรฯ มมีต ิซึง่ผลกำรพิจำรณำ

ประกอบด้วยเหตุผล ข้อเสนอแนะที่หน่วยงำนต้องปฏิบัติหรือแก้ไข

 เมื่อส�ำนักงำน ก.ก. เวียนแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงกำรฯ ให้หน่วยงำนทรำบในแต่ละครั้ง หน่วยงำนต้อง

ปรับปรุง/แก้ไขโครงกำรตำมมติคณะกรรมกำรฯ และส่งให้ส�ำนักงำน ก.ก. ภำยใน 10 วันท�ำกำร นับถัด

จำกวันที่ส�ำนักงำน ก.ก. เวียนแจ้งผลกำรพิจำรณำ (ส่งทำง e-mail : bestservicebma@gmail.com) 

หำกหน่วยงำนไม่ส่งโครงกำรภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนดจะถกูตดัคะแนนในตวัชีว้ดัที ่3.2 วนัละ 0.1 คะแนน 

(จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 กรณีโครงกำรไม่ได้รบัอนมุติัและหน่วยงำนไม่เหน็ด้วยกบัผลกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรฯ หน่วยงำน

สำมำรถร้องขอทรำบเหตุผลและรำยละเอียดในกำรพิจำรณำ รวมท้ังขอชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมต่อ 

คณะกรรมกำรฯ ได้ โดยแจ้งควำมจ�ำนงต่อประธำนคณะกรรมกำรฯ เป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนหัวหน้ำ

ส�ำนักงำน ก.ก. ภำยใน 7 วันท�ำกำรนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำ และเม่ือคณะกรรมกำรฯ 

ได้พิจำรณำทบทวนโครงกำรแล้ว ให้ถือผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ เป็นที่สิ้นสุด

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :

1. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จของผลกำรด�ำเนินโครงกำรตำมตัวชี้วัด

2. แบบฟอร์มกำรให้คะแนนกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน	:	ส�ำนักงำน ก.ก.
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ภาคผนวกตัวชี้วัด

ตัวอย่ำงลักษณะโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด

1. กำรให้บรกิำรทำงระบบอนิเตอร์เนต็แบบครบวงจรจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ เพือ่ให้ผูร้บับรกิำรสำมำรถใช้บรกิำร

ได้ตลอดเวลำจำกทุกสถำนที่ โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้ำหน้ำท่ี ท้ังนี้ต้องเป็นกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 

หรอืผูร้บับรกิำรแบบเบด็เสรจ็ มใิช่กำรให้ข้อมลูหรอืกำรให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มทำงอนิเตอร์เนต็เท่ำนัน้

2. กำรให้บริกำรผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำร

บรกิำร เพือ่ให้ผูร้บับรกิำรได้รบับรกิำรอย่ำงรวดเรว็ตำมมำตรฐำนเวลำและคณุภำพทีห่น่วยงำนผูใ้ห้บรกิำร

ก�ำหนดทุกครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงำนต้องพัฒนำระบบให้พร้อมบริกำรก่อนน�ำเสนอโครงกำร 

3. กำรก�ำหนดงำนบริกำรที่สมควรให้เอกชน/ชุมชน/ภำคส่วนอื่นด�ำเนินกำรแทน ซึ่งจะให้บริกำรที่ดีและ 

คุ้มค่ำกว่ำท่ีหน่วยงำนด�ำเนินกำรเอง ซึ่งต้องเป็นงำนบริกำรรูปแบบใหม่ๆ ที่ผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์

โดยตรง และมิได้เป็นงำนประจ�ำที่หน่วยงำนต้องด�ำเนินกำรอยู่แล้ว

4. กำรจดัท�ำโปรแกรมประยกุต์ส่วนกลำงเพือ่ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องสำมำรถบนัทกึ แลกเปลีย่น เชือ่มโยง 

และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่

ผู้รับบริกำรที่จะขอหรือน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 

5. กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรหรือกำรประหยัดงบประมำณ โดยกำรบริกำร 

ยังคงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือมีมำตรฐำนเท่ำเดิมหรือดีกว่ำเดิม 

6. กำรเพิม่ช่องทำงในกำรให้บรกิำรเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูร้บับริกำรมำกขึน้ นอกเหนอืจำกช่องทำงเดมิ

ที่หน่วยงำนให้บริกำรตำมปกติอยู่แล้ว

7. กำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) หมำยถงึ กำรด�ำเนนิกจิกรรม

กำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนำจหน้ำท่ี ภำรกิจของหน่วยงำน และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีแก่หน่วยงำน 

โดยค�ำนงึถงึผลกระทบต่อสงัคม ทัง้ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรงและโดยอ้อมกบัหน่วยงำน ด้วยกำรใช้ทรัพยำกร

จำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ในอันที่จะท�ำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเป็นปกติสุข โดยกิจกรรมที่

ด�ำเนินกำรต้องมีลักษณะ ดังนี้

1) ด�ำเนินกำรในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และ

2) ก่อให้เกดิประโยชน์และไม่สร้ำงปัญหำแก่ผูร้บับรกิำร/ชมุชน/สงัคมทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีก่รงุเทพมหำนคร และ

3) ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในหน่วยงำน และ

4) ท�ำให้เกิดกำรเปลีย่นแปลงในทำงทีดี่และยัง่ยนืต่อสังคม/ชมุชน โดยให้ประชำชน/ผู้รับบริกำรมส่ีวนร่วม 

และ

5) ไม่ใช่กำรบริจำค หรือกำรท�ำบุญ

8. กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำร หมำยถึง กำรสร้ำงหรือพัฒนำสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์/กระบวนกำร 

ให้บริกำรใหม่ๆ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรของหน่วยงำน

9. กำรพัฒนำงำนประจ�ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research:R2R) เพื่อแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะ

เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน และจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำงำนเพื่อขับเคลื่อนสู่กำรเป็น

องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้

ฯลฯ
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ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

นำ้าหนัก : ร้อยละ 6

คำาอธิบาย	:

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู ้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริกำรของหน่วยงำนกรุงเทพมหำนครหมำยถึง  

กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชนผูม้ำรบับรกิำรโดยตรง หรอืข้ำรำชกำรและบคุลำกรจำกหน่วยงำน/ส่วนรำชกำร

ทั้งภำยในและภำยนอกกรุงเทพมหำนคร ที่หน่วยงำนนั้น ๆ ให้บริกำร

ส�ำรวจครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ เช่น

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร

2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร

3. ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

5. ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของหน่วยงำน

6. ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำของหน่วยงำน

 ฯลฯ

สูตรคำานวณ	:

ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2

จ�ำนวนครั้งของกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจฯ

เกณฑ์การให้คะแนน	:

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/-1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ระดับควำมพึงพอใจ 1 2 3 4 5

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำ 1 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนนเท่ำกับ 1

คะแนนที่ได้เป็นไปตำมค่ำเฉลี่ยผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทั้ง 2 ครั้ง คือ กำรน�ำผลคะแนน

ส�ำรวจควำมพึงพอใจครั้งท่ี 1 รวมกับผลคะแนนส�ำรวจควำมพึงพอใจครั้งที่ 2 หำรด้วยจ�ำนวนครั้งในกำรส�ำรวจ  

(หำร 2) และใช้ทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง
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เหตุผล :

1. ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติว่ำ  

“กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมคุ้มค่ำในเชิง

ภำรกิจแห่งรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจ และยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จ�ำเป็น 

กระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้ท้องถ่ิน กำรกระจำยอ�ำนำจ กำรตัดสินใจ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและกำร 

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน มผีูร้บัผดิชอบต่อผลของงำน และควำมรบัผดิชอบของผูป้ฏบิติังำน” กำรปรบัปรงุ

คณุภำพกำรให้บรกิำรจงึเป็นแนวทำงหนึง่ทีจ่�ำเป็นอย่ำงยิง่ เพือ่ให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพและ

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

2. กำรบรหิำรรำชกำรมเีป้ำหมำยสดุท้ำย คอื ท�ำให้ประชำชนเกดิควำมพงึพอใจ กำรปฏบิตังิำนตำมโครงกำร

ต่ำง ๆ ซึ่งพยำยำมให้เกิดควำมรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร มีประสิทธิภำพ  

มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องกำรให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ หำกปฏิบัติงำนแล้วผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจ ยังไม่

นบัว่ำมกีำรปฏบิตังิำนและกำรบรหิำรรำชกำรได้ตำมเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง กำรวดัควำมพึงพอใจจึงเป็นส่ิงส�ำคญัมำก 

การดำาเนินการ :

1. ให้ทุกหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรหรือบริกำรทั่ว ๆ ไปกับประชำชน หรือข้ำรำชกำรและบุคลำกร

ของหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรท้ังภำยในและภำยนอกกรุงเทพมหำนคร โดยต้องปรับปรุงและพัฒนำระบบบริกำร

ทุกด้ำน เพื่อให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด

2. ผูป้ระเมนิท�ำกำรประเมนิผลควำมพงึพอใจผูร้บับรกิำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยอำจร่วมมอืกบัหน่วยงำน

หรอืบคุคลภำยนอก ตำมกรอบกำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนนตวัชีว้ดัที ่3.3 ตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด เพือ่น�ำเสนอ

คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรพิจำรณำ

3. แบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรให้เป็นไปตำมที่ผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนครก�ำหนด

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :

ให้หน่วยงำนผูร้บักำรประเมนิจดัเตรยีมเอกสำร/หลกัฐำนทีเ่กีย่วข้องกบังำนบรกิำรของหน่วยงำนนัน้ ๆ ไว้ท่ี

หน่วยงำนพร้อมให้ผูป้ระเมนิผลตรวจสอบหรอืขอข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่ประกอบกำรวเิครำะห์และประเมนิผลควำมพงึพอใจ

ของผู้รับบริกำร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมิน	:	คณะผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และ  

กองงำนผู้ตรวจรำชกำร ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร
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ÁÔµÔ·Õè 4  มิติดานพัฒนาองคการ

ประเด็นการประเมิน : กำรพัฒนำภำพลักษณ์และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

ตัวชี้วัดที่ : 4.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล

นำ้าหนัก : ร้อยละ 6

คำาอธิบาย	:

ข้อมูล (Data) หมำยถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีกำรรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่ำงๆ ในสื่อต่ำงๆ

ฐำนข้อมูล (Database) หมำยถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

โดยไม่ได้บังคับว่ำข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลำยๆ แฟ้มข้อมูล 

(Data file)

ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล หมำยถึง กำรจัดกำรฐำนข้อมูล (Database) โดยกำรน�ำเข้ำข้อมูล 

ทีถ่กูต้อง ครบถ้วน รวดเรว็ ทนัสมยั และมกีำรแบ่งปันกำรใช้งำนข้อมลู ตำมแผนกำรพฒันำฐำนข้อมลูของหน่วยงำน

และเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน และภำพรวมของกรุงเทพมหำนคร

แนวทางการประเมินผล :

พิจำรณำจำกกระบวนกำรในกำรด�ำเนินงำน ท้ังกำรทบทวนระบบข้อมูลท่ีต้องกำรในกำรปฏิบัติงำนและ

ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน กำรวเิครำะห์และจดัท�ำรำยละเอียดของข้อมลูทีต้่องกำรจดัเกบ็ กำรจดัท�ำแผนพฒันำระบบ

ข้อมูล กำรพัฒนำฐำนข้อมูล และกำรน�ำเข้ำข้อมูลของหน่วยงำน โดยมีวิธีกำรด�ำเนินกำรทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงำนทบทวนสถำนะข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำเป็นฐำนข้อมูล หรือฐำนข้อมูลที่มีอยู่

ในปัจจุบนั ซึง่เป็นข้อมลูส�ำคญัท่ีน�ำไปประกอบกำรตัดสินใจเชงินโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร โดยพจิำรณำ

จำกนโยบำย แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร มำตรฐำนบริกำรสำธำรณะของกรุงเทพมหำนคร เป็นต้น

ขัน้ตอนที ่2 หน่วยงำนน�ำข้อมลูตำมขัน้ตอนที ่1 ซึง่เป็นข้อมลูจ�ำเป็นตำมภำรกจิหลกัมำจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญ

และพิจำรณำคัดเลือกภำรกิจหลัก ที่จะด�ำเนินกำรพัฒนำเป็นฐำนข้อมูล จ�ำนวน 1 ฐำนข้อมูล

ขัน้ตอนที ่3 เมือ่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกส�ำนกัยทุธศำสตร์และประเมนิผลแล้ว หน่วยงำนต้องจัดท�ำแผนพฒันำ

ฐำนข้อมูลของหน่วยงำน และส่งให้ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลภำยในเดือนมกรำคม 2563 โดยมีรำยละเอียด

อย่ำงน้อย ดังนี้

3.1 จัดท�ำรำยละเอียดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องกำรจัดเก็บ

3.2 ก�ำหนดแหล่งข้อมูลในกำรจัดเก็บรวบรวม

3.3 ออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูล

3.4 ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงำน

3.5 ก�ำหนดเครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูล

3.6 จัดท�ำปฏิทินกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด
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ขัน้ตอนที ่4 หน่วยงำนด�ำเนินกำรพฒันำฐำนข้อมลู ซึง่สำมำรถเชือ่มโยงกำรระบบสำรสนเทศกรงุเทพมหำนคร
ที่ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลก�ำหนด ภำยในเดือนพฤษภำคม 2563

ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงำนน�ำเข้ำข้อมูลในฐำนข้อมูลตำมขั้นตอนที่ 4 โดยเริ่มน�ำข้อมูลเข้ำครั้งแรกในเดือน
มิถุนำยน 2563

ซึง่กำรด�ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดัร้อยละควำมส�ำเรจ็ของกำรพฒันำฐำนข้อมลูต้องเป็นไปตำมแนวทำงและปฏทินิ
ที่ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลก�ำหนด และต้องด�ำเนินกำรตำมล�ำดับขั้นตอนโดยไม่ข้ำมขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

เกณฑ์การให้คะแนน	:

กำรประเมนิใช้รำยละเอยีดประเดน็กำรประเมนิเชงิประจักษ์ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลตำมทีส่�ำนกัยทุธศำสตร์
และประเมินผลก�ำหนด ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยก�ำหนดร้อยละควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ควำมส�ำเร็จของ

ผลกำรด�ำเนินกำร 

คะแนน

ที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 1 10

ขั้นตอนที่ 2 10

ขั้นตอนที่ 3 20

ขั้นตอนที่ 4 20

ขั้นตอนที่ 5 40

ควำมส�ำเร็จของผลกำรด�ำเนินกำรแต่ละขั้นตอน เป็นไปตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูล  
ที่ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลก�ำหนด ท้ังนี้ ในกรณีที่ด�ำเนินกำรในข้ันตอนใดขั้นตอนหน่ึงไม่แล้วเสร็จ จะคิด
ร้อยละควำมส�ำเร็จรวมจำกขั้นตอนก่อนหน้ำที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ

วิธีการคำานวณ	:

คะแนนรวม = ขั้นตอนที่ 1 + ขั้นตอนที่ 2 + ขั้นตอนที่ 3 + ขั้นตอนที่ 4 + ขั้นตอนที่ 5

เมือ่ได้คะแนนรวมแล้ว จึงน�ำผลทีไ่ด้มำเทยีบหำระดับคะแนนทีไ่ด้รับของ ตัวชีว้ดัที ่4.1 ร้อยละควำมส�ำเรจ็
ของกำรด�ำเนนิกำรพัฒนำฐำนข้อมลูทีห่น่วยงำนได้รับมำเทยีบระดับคะแนนทีจ่ะได้รับตำมช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้
คะแนน ดังนี้

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 20 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ≤20 40 60 80 100
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วิธีคำานวณในการปรับช่วงคะแนน	:

1. น�ำค่ำคะแนนรอ้ยละควำมส�ำเรจ็ของแผนฯ ในหนว่ยที่เป็นหลกัสิบมำเทยีบช่วงของเกณฑก์ำรใหค้ะแนน

ภำพรวม

2. น�ำค่ำคะแนนร้อยละควำมส�ำเรจ็ของแผนฯ ในหน่วยท่ีเป็นหลักหน่วยมำหำรด้วย 20 (ช่วงห่ำงในกำรปรบั

เกณฑ์กำรให้คะแนน)

3. น�ำค่ำคะแนนที่ได้ตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 มำรวมกัน เป็นระดับคะแนนที่ได้ของหน่วยงำน

หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :

ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลตรวจสอบและประเมินผลตัวชี้วัดร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำ 

ฐำนข้อมูลของหน่วยงำน ดังนี้

1. แผนพัฒนำฐำนข้อมูลของหน่วยงำนตำมรูปแบบที่ส�ำนักยุทธศำสตร์ก�ำหนด

2. กำรน�ำเข้ำข้อมูลในฐำนข้อมูลของหน่วยงำน

3. กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรพฒันำฐำนข้อมูลจำกระบบตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร 

(Daily plans) และ BMA Monitor Application ซึ่งหน่วยงำนผู้รับกำรประเมินต้องด�ำเนินกำร ดังนี้

 3.1 มกีำรก�ำหนดโครงกำร/กจิกรรมรองรับกำรด�ำเนนิกำรพัฒนำฐำนข้อมลูของหน่วยงำน และรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนนิงำนตำมขัน้ตอนของโครงกำร/กจิกรรมทีก่�ำหนด บนัทกึเข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร (Daily plans) เป็นประจ�ำทุกเดือน

 3.2 รำยงำนผลตัวชี้วัดร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร (Daily plans) อย่ำงต่อเนื่อง เป็นรำยไตรมำส

 3.3 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนที่รำยงำนเข้ำสู่ระบบติดตำมและ

ประเมนิผลแผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร (Daily plans) ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 ถอืว่ำเป็นข้อมลูผลด�ำเนนิงำน

ตำมตัวชีวั้ดร้อยละควำมส�ำเรจ็ของกำรพฒันำฐำนข้อมลูทีส่�ำนกัยทุธศำสตร์และประเมนิผลใช้ในกำรประเมนิผล

กำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน

4. กรณรีะบบตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร (Daily plans) ขัดข้องไม่สำมำรถ เข้ำรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด�ำเนนิกำรตำมตวัชีว้ดัโครงกำร/ กจิกรรมได้ ขอให้หน่วยงำนผูร้บักำรประเมนิผลด�ำเนนิกำร 

ดังนี้

 4.1 ประสำนเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัยทุธศำสตร์และประเมินผลทรำบทนัทเีพ่ือให้ผู้รับกำรประเมนิและผูป้ระเมิน

รับทรำบข้อมูลและมีหลักฐำนที่ตรงกัน

 4.2 คดัลอกหน้ำจอช่วงทีร่ะบบขดัข้องเพ่ือเป็นหลักฐำน และท�ำหนงัสือรำยงำนผู้บริหำรหน่วยงำนทรำบ 

และส�ำเนำแจ้งส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

 4.3 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของตัวช้ีวัด โครงกำร กิจกรรมของรอบที่มีกำรขัดข้องทันทีท่ีระบบ 

สำมำรถใช้งำนได้

หน่วยงานผู้ประเมิน	:	ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
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ประเด็นการประเมิน : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำน (Quality of Work Life)

ตัวชี้วัดที่ : 4.2 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย

 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของหน่วยงำน

นำ้าหนัก : ร้อยละ 4

คำาอธิบาย	:	

กำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของหน่วยงำน มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้บุคลำกรในสังกัดกรุงเทพมหำนคร มีสุขภำพ

อนำมัยทีด่ปีลอดโรคปลอดภัยในกำรท�ำงำน โดยกำรจดัสภำพกำรท�ำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้สะอำด 

ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมกำรมีสุขภำพอนำมัยในกำรท�ำงำนที่ดี โดยน�ำหลักกำรด้ำนอำชีวอนำมัยมำประยุกต์ใช้ 

ได้แก่ กำรสืบค้น (Identify) กำรประเมินอันตรำยหรือกำรประเมินควำมเสี่ยง (Evaluation) และกำรควบคุม  

(Control) เพื่อน�ำไปสู่กำรจัดกำร ควบคุมและป้องกันอันตรำยจำกกำรท�ำงำนอย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ โดยได้

ก�ำหนดสิง่คุกคำมสขุภำพในกำรท�ำงำน จ�ำนวน 8 ด้ำน ประกอบด้วย 1. ส่ิงคกุคำมด้ำนกำยภำพ (physical hazard) 

2. ด้ำนเคม ี(chemical hazard) 3. ด้ำนชวีภำพ (biological hazard) 4. ด้ำนกำรยศำสตร์ (ergonomic hazard) 

5. ด้ำนจิตวิทยำสังคม (psychosocial health hazard) 6.ด้ำนควำมปลอดภัย (safety hazard) 7. ด้ำนอัคคีภัย 

และ 8. ด้ำนอื่นๆ ที่ไม่เข้ำข่ำยตำมที่กล่ำวมำ

ในปีนี้ ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำนในลักษณะต่อเนื่อง โดยเป็นกำรต่อยอดพัฒนำงำน (เดิม) และขยำยผล

กำรด�ำเนินงำนจดักำรงำนทีม่คีวำมเสีย่งสงู (เพิม่เตมิ) โดยมุง่หวงัให้มกีำรคุม้ครองสขุภำพอนำมยัและควำมปลอดภยั

ในกำรท�ำงำนของบุคลำกรในสังกัดกรุงเทพมหำนครอย่ำงครอบคลุมครบถ้วนและมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น  

แบ่งกำรด�ำเนินงำนเป็น 2 ส่วนทีส่�ำคญั ได้แก่ ส่วนแรก ต่อยอดพฒันำงำน (เดมิ) ทีด่�ำเนนิกำรในปีทีผ่่ำนมำ และขยำย

ผลกำรด�ำเนินงำนจัดกำรงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง (เพ่ิมเติม) ส่วนท่ีสอง น�ำข้อปฏิบัติ แนวทำง หรือ มำตรฐำนกลำง

ส�ำหรบักำรปฏบิตังิำนท่ีมคีวำมเสีย่งสงู เวยีนทรำบและถอืปฏบัิตใินหน่วยงำนโดยทัว่กนั ทัง้นี ้ในส่วนของกำรประเมิน

ควำมส�ำเรจ็ของตวัชีว้ดัที ่4.2 ในปีนี ้ยงัคงวดัควำมส�ำเรจ็เป็นแบบผสมผสำน (Hybrid) คอื ประเมนิควำมส�ำเรจ็จำก

ควำมก้ำวหน้ำขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน และประเมินผลควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน

ขั้นตอนการดำาเนินการ :

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประเมินอันตรำยจำกกำรท�ำงำน คัดเลือกงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง 

น�ำมำจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรท�ำงำน อย่ำงน้อย 2 งำน คัดเลือกงำนท่ีได้จัดกำรควำมเส่ียงในปีท่ีผ่ำนมำ น�ำมำ 

ต่อยอดพฒันำงำน อย่ำงน้อย 1 งำน และน�ำข้อปฏบิตั ิแนวทำง หรอืมำตรฐำนกลำงกำรปฏบิติังำนเพือ่ควำมปลอดภยั

ในกำรท�ำงำน เวียนทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในเดือน

ธันวำคม 2562 

ขัน้ตอนที ่2 จดัท�ำโครงกำรพฒันำและจดักำรปัญหำควำมเส่ียงในกำรท�ำงำนของหน่วยงำน โดยจดัส่งส�ำเนำ

โครงกำรฯ และหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในเดือนธันวำคม 2562 ด�ำเนินโครงกำรตำมแผนงำน 

และก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ พร้อมรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติ แนวทำง หรือมำตรฐำนกลำง 

กำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ครั้งที่ 2 ให้ส�ำนักอนำมัยภำยในเดือนเมษำยน 2563
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรฯ

ขัน้ตอนที ่4 จดัท�ำและน�ำข้อปฏบิติั แนวทำง หรือ มำตรฐำนกำรปฏบิติังำนเพ่ือควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

ของหน่วยงำนไปใช้งำนภำยในหน่วยงำน พร้อมติดตำมและประเมนิผลกำรใช้งำนข้อปฏิบติั แนวทำง หรือ มำตรฐำนฯ 

ที่ด�ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ขั้นตอนที่ 5 ด�ำเนินกำรเพื่อกำรเป็นต้นแบบท่ีดีให้หน่วยงำนอื่นใช้เป็นแบบอยำ่งในกำรด�ำเนินงำนหรือใช้

ประโยชน์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง สรุปผลกำรด�ำเนนิงำนในภำพรวมให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ พร้อมรำยงำนผลกำรปฏบัิตติำม

ข้อปฏิบัติ แนวทำง หรือ มำตรฐำนกลำง กำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ครั้งที่ 3 ให้ส�ำนักอนำมัย 

และจัดส่งผลกำรด�ำเนินกำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมที่ก�ำหนดให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม 2563

ตัวชี้วัด น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

เป้ำหมำยปี

2563

เกณฑ์กำรให้คะแนน

ระดับ

คะแนน

1 2 3 4 5

ระดับควำมส�ำเร็จ

ของกำรด�ำเนินกำร

ด้ำนควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัยและ

สภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำนของ

หน่วยงำน

4 หน่วยงำนมีกำรด�ำเนินงำนและ

พัฒนำงำนด้ำนอำชีวอนำมัย

เพื่อกำรจัดกำรงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง

ให้มีสภำพที่สะอำด ปลอดโรค 

ปลอดภัย ส่งเสริมกำรมีสุขภำพ

อนำมัยที่ดีในกำรท�ำงำนของ

บุคลำกรในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ให้มีประสิทธิภำพและครอบคลุม

มำกยิ่งขึ้น

ระดับ 1 2 3 4 5

วิธีกำร Milestone Output

เกณฑ์การให้คะแนน	:

ระดับที่ 1 ประกอบด้วย 4 ส่วน

 ส่วนที่ 1 มกีำรทบทวน วเิครำะห์ควำมเส่ียง ประเมนิอนัตรำยจำกกำรท�ำงำน พร้อมกบัคัดเลอืกงำน

ที่มีควำมเสี่ยงสูง น�ำมำด�ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรท�ำงำน อย่ำงน้อย 2 งำน

 ส่วนที่ 2 มีกำรพิจำรณำคัดเลือกงำนท่ีได้จัดกำรควำมเส่ียงไปแล้วในปีท่ีผ่ำนมำ โดยน�ำมำต่อยอด

พัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น อย่ำงน้อย 1 งำน

 ส่วนที่ 3  มกีำรน�ำข้อปฏบิตั ิแนวทำง หรือ มำตรฐำนกลำงกำรปฏิบติังำนเพ่ือควำมปลอดภยั ในกำร

ท�ำงำน เวียนทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 ส่วนที่ 4  มกีำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนพร้อมหลกัฐำนทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนที ่1 ถงึ 3 ให้ส�ำนกัอนำมยั 

ภำยในเดือนธันวำคม 2562
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ระดับที่ 2 ประกอบด้วย 4 ส่วน

 ส่วนที่ 1 มีผลกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ระดับที่ 1 ครบถ้วน

 ส่วนที่ 2 มโีครงกำรพัฒนำและจดักำรปัญหำควำมเสีย่งในกำรท�ำงำนของหน่วยงำน โดยจดัส่งส�ำเนำ

โครงกำรฯ และหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในเดือนธันวำคม 2562

 ส่วนที่ 3 มีกำรด�ำเนินโครงกำรและก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ

 ส่วนที่ 4 มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติ แนวทำง หรือมำตรฐำนกลำงกำรปฏิบัติงำน 

เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ครั้งที่ 2 ให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในเดือนเมษำยน 2563

ระดับที่ 3 ประกอบด้วย 2 ส่วน

 ส่วนที่ 1 มีผลกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ระดับที่ 1 และ 2 ครบถ้วน

 ส่วนที่ 2 มีกำรประเมินผลควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรฯ

ระดับที่ 4 ประกอบด้วย 3 ส่วน

 ส่วนที่ 1 มีผลกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ระดับที่ 1 ถึง 3 ครบถ้วน

 ส่วนที่ 2 มีกำรจัดท�ำและน�ำข้อปฏิบัติ แนวทำง หรือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมปลอดภัย 

ในกำรท�ำงำนของหน่วยงำนไปใช้งำนภำยในหน่วยงำน

 ส่วนที่ 3 มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้งำนข้อปฏิบัติ แนวทำง หรือมำตรฐำนฯ ที่ด�ำเนินกำร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ระดับที่ 5 ประกอบด้วย 4 ส่วน

 ส่วนที่ 1 มีผลกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ระดับที่ 1 ถึง 4 ครบถ้วน

 ส่วนที่ 2 มกีำรด�ำเนนิกำรเพือ่กำรเป็นต้นแบบทีดี่ให้หน่วยงำนอืน่ใช้เป็นแบบอย่ำงในกำรด�ำเนนิงำน

หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ส่วนที่ 3 มีกำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ

 ส่วนที่ 4 มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติ แนวทำง หรือมำตรฐำนกลำงกำรปฏิบัติงำน 

เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ครั้งที่ 3 ให้ส�ำนักอนำมัย พร้อมจัดส่งผลกำรด�ำเนินกำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

ตำมที่ก�ำหนดให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม 2563

แนวทางการประเมินผล :

1. ด�ำเนินกำรครบถ้วนตำมขั้นตอนและเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ส�ำนักอนำมัยก�ำหนด : ได้คะแนนเต็ม

2. ไม่เป็นไปตำมขั้นตอน / ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ส�ำนักอนำมัยก�ำหนด

 2.1 เกนิก�ำหนดเวลำ หกัวนัละ 0.2 คะแนนต่อวนัท�ำกำร (พจิำรณำจำกวนัประทับเรือ่งจำกส�ำนกัอนำมยั 

หรือ ตำมที่ส�ำนักอนำมัยก�ำหนด)
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 2.2 ไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน / ไม่เรียบร้อย

  - ส�ำนกังำนสขุำภิบำลสิง่แวดล้อม ส�ำนกัอนำมยั ประสำนแจ้งผู้รบัผดิชอบตวัชีว้ดั 4.2 ของหน่วยงำน 

ให้มำรับเรื่องปรับแก้ ภำยใน 3 วันท�ำกำรนับจำกที่ได้รับกำรประสำน กรณีไม่มำรับเอกสำรภำยในเวลำที่ก�ำหนด  

หักคะแนน 0.2 คะแนนต่อวันท�ำกำร

  - ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของหน่วยงำน มำรับเอกสำรพร้อมลงลำยมือชื่อรับเอกสำรที่จะปรับแก้ 

ณ ส�ำนกังำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม ส�ำนกัอนำมยั ชัน้ 8 อำคำรส�ำนกังำนเขตรำชเทว ีก�ำหนดระยะเวลำในกำรแก้ไข 

5 วนัท�ำกำรนบัถดัจำกวนัทีร่บัเรือ่ง เมือ่ปรบัแก้แล้วเสรจ็ให้น�ำส่งคนืทีส่�ำนกังำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม ส�ำนกัอนำมัย 

เกินเวลำที่ก�ำหนดหักคะแนน 1 คะแนน ก�ำหนดให้แก้ไข 1 ครั้ง เท่ำนั้น

หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :

1. หลกัฐำนทีแ่สดงให้เหน็ถงึกำรทบทวน วเิครำะห์ควำมเส่ียง ประเมนิอนัตรำยจำกกำรท�ำงำน กำรคดัเลอืก

งำนทีมี่ควำมเส่ียงสงู น�ำมำด�ำเนนิกำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรท�ำงำน อย่ำงน้อย 2 งำน และหลกัฐำนทีแ่สดงให้เห็นถงึ

กำรพิจำรณำคัดเลือกงำนที่ได้จัดกำรควำมเสี่ยงไปแล้วในปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะน�ำมำต่อยอดพัฒนำงำน (เดิม) อย่ำงน้อย 

1 งำน โดยจัดส่งหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในเดือนธันวำคม 2562

2. หลกัฐำนท่ีแสดงให้เหน็ถงึกำรน�ำข้อปฏบิตั ิแนวทำง หรอืมำตรฐำนกลำงกำรปฏบิติังำนเพือ่ควำมปลอดภยั

ในกำรท�ำงำน เวียนทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยจัดส่งหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักอนำมัย จ�ำนวน 3 ครั้ง  

(ครั้งแรก : ภำยในเดือนธันวำคม 2562 ครั้งที่สอง : ภำยในเดือนเมษำยน 2563 และครั้งสุดท้ำย : ภำยในวันที่ 17 

สิงหำคม 2563)

3. ส�ำเนำโครงกำรพัฒนำและจัดกำรปัญหำควำมเสี่ยงในกำรท�ำงำนของหน่วยงำน โดยจัดส่งหลักฐำน 

ที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในเดือนธันวำคม 2562

4. หลกัฐำนท่ีแสดงให้เหน็ถึงกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ และกำรก�ำกบัติดตำมผลกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ โดยจดัส่ง

หลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม 2563

5. หลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรประเมินผลควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรฯ โดยจัดส่งหลักฐำน 

ที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม 2563

6. หลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรจัดท�ำและกำรน�ำข้อปฏิบัติ แนวทำง หรือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนของหน่วยงำนไปใช้งำนภำยในหน่วยงำน โดยจดัส่งเอกสำรและหลกัฐำนทีเ่ก่ียวข้อง

ให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม 2563

7. หลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้งำนตำมแนวทำง ข้อปฏิบัติฯ ท่ีด�ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยจัดส่งหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม 2563

8. หลกัฐำนทีแ่สดงให้เหน็ถงึกำรด�ำเนนิกำรเพ่ือกำรเป็นต้นแบบทีดี่ให้หน่วยงำนอืน่ใช้เป็นแบบอย่ำงในกำร

ด�ำเนนิงำนหรอืใช้ประโยชน์อืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง โดยจดัส่งหลกัฐำนทีเ่กีย่วข้องให้ส�ำนกัอนำมยั ภำยในวันที ่17 สงิหำคม 

2563
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9. หลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นถึงหัวหน้ำหน่วยงำนรับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนทั้งหมด โดยจัดส่งหลักฐำน 

ที่เกี่ยวข้องให้ส�ำนักอนำมัย ภำยในวันที่ 17 สิงหำคม 2563

ทั้งนี้ เง่ือนเวลำที่ก�ำหนดในข้อ 1 ถึง 9 จะพิจำรณำจำกวันประทับเร่ืองจำกส�ำนักอนำมัย หรือ ตำมที่ 

ส�ำนักอนำมัยก�ำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินผล	:	ส�ำนักงำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ส�ำนักอนำมัย



ภำคผนวก ก

แบบฟอร์มค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ระดับกรุงเทพมหำนครและระดับหน่วยงำน



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ก-2

ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรุงเทพมหำนคร



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก-3

ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ค�ำรับรองระหว่ำง

 ……………………………………………. ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้รับค�ำรับรอง

 และ

 ……………………………………………. ปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้ท�ำค�ำรับรอง

๒. ค�ำรบัรองนีเ้ป็นค�ำรบัรองฝ่ำยเดยีว มใิช่สญัญำและใช้ส�ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. รำยละเอียดของค�ำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และเกณฑ์กำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรอง ตำมที่ปรำกฏอยู ่ ในเอกสำรประกอบท้ำยค�ำรับรองนี ้

โดยปลัดกรุงเทพมหำนครจะด�ำเนินกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร 

ประกอบด้วยส�ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร ส�ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ส�ำนักทุกส�ำนัก ส�ำนักงำนเขตทุกส�ำนักงำนเขต และ 

ส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ ๒๐ ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕ แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และนโยบำย 

ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร

๔. ข้ำพเจ้ำ ......................................................... ปลัดกรุงเทพมหำนคร ได้ท�ำควำมเข้ำใจค�ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว

ขอให้ค�ำรับรองกับผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครว่ำ จะควบคุมดูแลรำชกำรประจ�ำ ก�ำกับ เร่งรัด ติดตำมผล 

กำรปฏิบตัริำชกำรหน่วยงำนของกรงุเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรของกรุงเทพมหำนคร 

และของแต่ละหน่วยงำน และจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค�ำรับรองไว้

๕. ข้ำพเจ้ำ ......................................................... ผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร ได้พจิำรณำและเหน็ชอบแผนปฏบัิติ

รำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรอง ตำมที่

ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำยค�ำรับรองฯ นี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรของ......................................... ปลัดกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมค�ำรับรองที่จัดท�ำขึ้นนี้
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๖. ผูร้บัค�ำรบัรองและผูท้�ำค�ำรบัรองได้เข้ำใจค�ำรับรองกำรปฏบิติัรำชกำร และเหน็พ้องกนัแล้ว จึงได้ลงลำยมอืชือ่ไว้

เป็นส�ำคัญ

 ……………………………………………..  ……………………………………………… 

 (.................................................) (.................................................)

 ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลัดกรุงเทพมหำนคร

 วันที่ …………………………. วันที่ …………………………….
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เอกสำรประกอบ ๑

แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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เอกสำรประกอบ ๒

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ส�ำนัก ส�ำนักงำน ส�ำนักงำนเขต และส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)

มิติ ชื่อตัวชี้วัด
น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

หน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ

มิติที่ 1 ด้ำน
ประสิทธิผล
ตำมพันธกิจ

ร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของ
หน่วยงำน

60 สยป.

มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ) 60

มิติที่ 2 ด้ำน
ประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบัติ
รำชกำร

2.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ในภำพรวม

7 สงม.

2.2 ควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำงบกำรเงินและรำยงำนสรุป
ยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (งบทรัพย์สิน) ประจ�ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562
2.2.1 กำรจัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562
2.2.2 คะแนนของควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำรำยงำน

สรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจ�ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของ 
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

3

(1.5)

(1.5)

สนค.

มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ) 10

มิติที่ 3 ด้ำน
คุณภำพ
กำรปฏิบัติ
รำชกำร

 3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้ง
จำกประชำชน/ผู้รับบริกำร 

7 สลป.

 3.1 (ข) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ 
หน่วยงำน
หมำยเหตุ หน่วยงำนที่ไม่ได้รับกำรประเมิน ตัวชี้วัด
ที่ 3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้
รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร ต้องรับกำรประเมิน
ตวัชีว้ดัที ่3.1 (ข) กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน
ของหน่วยงำน

7 สกก.

3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำร 
ที่ดีที่สุด (Best Service)

7 สกก.

3.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 6 คณะผู้ตรวจรำชกำรฯ
และ กงต.

มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ) 20
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มิติ ชื่อตัวชี้วัด
น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

หน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ

มิติที่ 4 ด้ำน

กำรพัฒนำ

องค์กำร

4.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 6 สยป.

4.2 ระดบัควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิกำรด้ำนควำมปลอดภยั

อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของ

หน่วยงำน

4 สนอ.

มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ) 10

รวมทั้งหมด 100





คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
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ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)…………

กรุงเทพมหำนคร
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ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

(หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) ....................................................

กรุงเทพมหำนคร

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ค�ำรับรองระหว่ำง

  ……………………….. ปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้รับค�ำรับรอง

  และ

 ……………………….. รองปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้ท�ำค�ำรับรอง

  หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

 ……………………….. หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้ท�ำค�ำรับรอง

  ในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

๒. ค�ำรับรองนี้เป็นค�ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส�ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. รำยละเอียดของค�ำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำร 

ในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)............................................และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ตำมค�ำรับรอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น�้ำหนัก เป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน

๔. ข้ำพเจ้ำ (หัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร).........................................

 ...................................................... (ต�ำแหน่ง) .........................................................................ได้ท�ำควำมเข้ำใจ

ค�ำรับรองตำม ข้อ ๓ แล้ว ขอให้ค�ำรับรองกับปลัดกรุงเทพมหำนคร ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี

ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน ตำมที่ให้ค�ำรับรองไว้

๕. ข้ำพเจ้ำ ............................................................................. รองปลัดกรุงเทพมหำนครหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจที่ได้รับ

มอบหมำยจำกปลดักรงุเทพมหำนครให้ก�ำกบัดแูล (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสงักดัส�ำนกัปลดักรงุเทพมหำนคร) 

.......................................................................................................... ได้พจิำรณำและเหน็ชอบแผนปฏบิตัริำชกำร

ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนกัปลัดกรุงเทพมหำนคร)........................................ 

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น�้ำหนัก  
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เป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน และข้ำพเจ้ำยนิดีจะให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกบั และตรวจสอบผลกำรปฏบิตัริำชกำร

ของ (หัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) ............................................. 

(ต�ำแหน่ง) ...................................................................... ให้เป็นไปตำมค�ำรับรองที่จัดท�ำขึ้นนี้

๖. ข้ำพเจ้ำ ................................................................ ปลัดกรุงเทพมหำนคร ได้พิจำรณำและเหน็ชอบตำมค�ำรบัรอง

กำรปฏิบัติรำชกำรของ (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)…………………..………………. 

............................................................. เกณฑ์กำรประเมินผลตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และรำยละเอียด

อื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำยค�ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ และตรวจสอบผล

กำรปฏิบัติรำชกำรของ.............................................................. รองปลัดกรุงเทพมหำนครหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจที่

ได้รับมอบหมำยให้ก�ำกับ ดูแล (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) ............................

............................................. และ (หัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 

......................................................................... (ต�ำแหน่ง) .............................................................. ให้เป็นไปตำม

ค�ำรับรองที่จัดท�ำขึ้นนี้

๗. ผูร้บัค�ำรบัรองและผูท้�ำค�ำรบัรองได้เข้ำใจค�ำรับรองกำรปฏบิติัรำชกำร และเหน็พ้องกนัแล้ว จึงได้ลงลำยมือชือ่ไว้

เป็นส�ำคัญ

                         

 …………………………………………… ……………………………………………

 (...............................................) (...............................................)

 ปลัดกรุงเทพมหำนคร รองปลัดกรุงเทพมหำนคร

 วันที่ …………………………. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย

  วันที่ …………………………….

         

  ……………………………..……………

  (...............................................)

  หัวหน้ำหน่วยงำน/หัวหน้ำส่วนรำชกำร

  ในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

  วันที่ ………………………….



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ก-12

เอกสำรประกอบ ๑

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ของ ........… (หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัด

ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)..................................
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เอกสำรประกอบ ๒

แบบสรุปตัวชี้วัดเจรจำตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงำน/ส่วนรำชกำร......................................................................................

ล�ำดับที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมินผลตัวชี้วัด
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เอกสำรประกอบ ๓

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ส�ำนัก ส�ำนักงำน ส�ำนักงำนเขต และส่วนรำชกำรในสังกัดส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร)

มิติ ชื่อตัวชี้วัด
น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

มิติที่ 1 ด้ำน
ประสิทธิผล
ตำมพันธกิจ

ร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี
ของหน่วยงำน

60 สยป.

มิติที่ 1 รวม (ร้อยละ) 60

มิติที่ 2 ด้ำน
ประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบัติ
รำชกำร

2.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ในภำพรวม

7 สงม.

2.2 ควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำงบกำรเงินและรำยงำนสรุป
ยอดทรัพย์สินประจ�ำปี (งบทรัพย์สิน) ประจ�ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562
2.2.1 กำรจัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562
2.2.2 คะแนนของควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำรำยงำน

สรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจ�ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของ 
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

3

(1.5)

(1.5)

สนค.

มิติที่ 2 รวม (ร้อยละ) 10

มิติที่ 3 ด้ำน
คุณภำพ
กำรปฏิบัติ
รำชกำร

3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้ง
จำกประชำชน/ผู้รับบริกำร

7 สลป.

3.1 (ข) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ 
หน่วยงำน
หมำยเหตุ หน่วยงำนที่ไม่ได้รับกำรประเมิน ตัวชี้วัด 

ที่ 3.1 (ก) ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้ง

จำกประชำชน/ผู้รับบริกำร ต้องรับกำรประเมินตัวชี้วัด 

ที่ 3.1 (ข) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำน 

7 สกก.

3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำร 
ที่ดีที่สุด (Best Service)

7 สกก.

3.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 6 คณะผู้ตรวจรำชกำรฯ
และ กงต.

มิติที่ 3 รวม (ร้อยละ) 20
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มิติ ชื่อตัวชี้วัด
น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

มิติที่ 4 ด้ำน
กำรพัฒนำ
องค์กำร

4.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 6 สยป.

4.2 ระดบัควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนนิกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของ
หน่วยงำน

4 สนอ.

มิติที่ 4 รวม (ร้อยละ) 10

รวมทั้งหมด 100





ภำคผนวก ข

แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรอง

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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แบบฟอร์มกำรรำยงำน

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความส�าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :

ต�ำแหน่ง : หมำยเลขโทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ร้อยละควำมส�ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของหน่วยงำน ≤60 70 80 90 100

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินกำรต�่ำกว่ำ 60 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัด น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

มิติที่ 1

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน (ภำพรวม) :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน (ภำพรวม) :
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข-5

แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1	 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :
ต�ำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :

ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 10 คะแนนต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม 60 70 80 90 100

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำ 60 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัดที่ น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

2.1

ค�ำชี้แจงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน :

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน :

หลักฐำนอ้ำงอิง :



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ข-6

แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2	ความส�าเร็จของการจัดท�างบการเงิน	และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจ�าปี	
(งบทรัพย์สิน)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562
 2.2.1	การจัดท�างบการเงินประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :
ต�ำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 20 คะแนนกำรจัดท�ำงบ ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

คะแนนของกำรจัดท�ำงบกำรเงินที่ท�ำได้จริง 20 40 60 80 100

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำ 20 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัดที่ น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

2.2.1

ค�ำชี้แจงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน :

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน :

หลักฐำนอ้ำงอิง :



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข-7

แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2	ความส�าเร็จของการจัดท�างบการเงิน	และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจ�าปี	
(งบทรัพย์สิน)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562
 2.2.2	คะแนนของความส�าเรจ็ของการจดัท�ารายงานสรปุยอดทรพัย์สนิ	(งบทรพัย์สนิ)	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :
ต�ำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 20 คะแนนกำรจัดท�ำงบ ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

คะแนนของกำรจัดท�ำรำยงำนทรัพย์สินรำยไตรมำสและงบทรัพย์สิน
ประจ�ำปีที่ท�ำได้จริง (คะแนนกำรส่ง + คะแนนควำมถูกต้อง)

20 40 60 80 100

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำ 20 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัดที่ น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

2.2.2

ค�ำชี้แจงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน :

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน :

หลักฐำนอ้ำงอิง :



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ข-8

แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 3 ชือ่ตวัชีวั้ด : 3.1	(ก)	ระดบัความส�าเรจ็ในการจดัการเรือ่งทีไ่ด้รบัแจ้งจากประชาชน/ผูร้บับรกิาร	

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :
ต�ำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

คะแนนควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้ง

จำกประชำชน/ผู้รับบริกำร

50 60 70 80 90 

ขึ้นไป

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำร้อยละ 50 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัดที่ น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

3.1 (ก)

ค�ำชี้แจงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน :

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน :

หลักฐำนอ้ำงอิง :



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข-9

แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.1	(ข)	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :
ต�ำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 80 85 90 95 100

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำร้อยละ 80 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัดที่ น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

3.1 (ข)

ค�ำชี้แจงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน :

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน :

หลักฐำนอ้ำงอิง :



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ข-10

แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.2	ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด	(Best	Service)	

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :
ต�ำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) 80 85 90 95 100

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำร้อยละ 80 จะมีค่ำระดับคะแนนที่จะได้ เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัดที่ น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

3.2

ค�ำชี้แจงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน :

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน :

หลักฐำนอ้ำงอิง :



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข-11

แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.3	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :
ต�ำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ระดับควำมพึงพอใจ 1 2 3 4 5

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำ 1 คะแนน จะมีค่ำระดับคะแนน เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัดที่ น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

3.3

ค�ำชี้แจงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน :

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน :

หลักฐำนอ้ำงอิง :



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ข-12

แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1	 ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :
ต�ำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ≤20 40 60 80 100

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำร้อยละ 20 จะมีค่ำระดับคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัดที่ น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

4.1

ค�ำชี้แจงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน :

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน :

หลักฐำนอ้ำงอิง :



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข-13

แบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำน :

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด :	 4.2	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน :
ต�ำแหน่ง :

เบอร์โทรศัพท์ :

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

ระดบัควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิกำรด้ำนควำมปลอดภยั 

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของ

หน่วยงำน

1 2 3 4 5

* กรณีมีผลกำรด�ำเนินงำนต�่ำกว่ำ 1 คะแนน จะมีค่ำคะแนน เท่ำกับ 1

ผลกำรด�ำเนินงำน :

ตัวชี้วัดที่ น�้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด�ำเนินงำน คะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน�้ำหนัก

4.2.1

ค�ำชี้แจงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน :

ปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน :

อุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน :

หลักฐำนอ้ำงอิง :



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ข-14

หน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

● ส�ำนักงำน ก.ก. 

  กองพัฒนำระบบรำชกำรกรุงเทพมหำนคร โทร. 0 2226 3727

  หรือโทร. 1459, 1460

● ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล

  กองยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำร โทร. 0 2224 4972

  หรือโทร. 1512, 1543

● ส�ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร

  ส�ำนักงำนระบบงบประมำณ โทร. 0 2225 0479, 02 224 0903

  หรือโทร. 1705, 1728

● ส�ำนักกำรคลัง

  กองบัญชี โทร. 1790

  กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โทร. 0 2226 6226 หรือโทร 1648, 1646

● ส�ำนักอนำมัย

  กลุ่มอำชีวอนำมัย ส�ำนักงำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2354 4226-30

  หรือโทร. 2810

● ส�ำนักงำนเลขำนุกำรปลัดกรุงเทพมหำนคร ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

  โทร. 0 2224 2141-69 ต่อ 1555 , 1556, 1400

● กองงำนผู้ตรวจรำชกำร ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

  โทร. 0 2221 2141 หรือโทร 1220

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


