1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการประเมินผล
กรอบการประเมินผลฯประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
นาหนัก
การปฏิบัติงาน
(ร้อยละ)
1. มิติด้านประสิทธิผลของ
1. ตัวชีวัดเลือกด้านการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตัง อานาจ
การปฏิบัติงาน (นาหนัก
60
หน้าทีแ่ ละงานที่องค์การมหาชนได้รับมอบหมายตามนโยบาย
ร้อยละ 60)
2. มิติด้านคุณภาพการ
2. ตัวชีวัดบังคับ “ระดับความสาเร็จของสารวจความพึงพอใจและ
10
ให้บริการ (นาหนักไม่
พัฒนาการให้บริการ”
น้อยกว่าร้อยละ 10+a)
3. ตัวชีวัดเลือกด้านคุณภาพการให้บริการ
a
3. มิติด้านประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน
การปฏิบัติงาน (นาหนัก 4. ตัวชีวัดบังคับ “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน”
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5. ตัวชีวัดเลือก
7 +b)
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6. ตัวชีวัดเลือก
4. มิติด้านการกากับดูแล
7. ตัวชีวัดบังคับ “ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ”
และการพัฒนาองค์การ
8. ตัวชีวัดบังคับ “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
(นาหนักไม่น้อยกว่า
ของหน่วยงาน”
ร้อยละ 15 + c)
9. ตัวชีวัดเลือกด้านการพัฒนาองค์การ
รวม

3
4+b
10
5
c
100

หมายเหตุ a+b+c = ร้อยละ 8 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล
องค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประธานกรรมการองค์การมหาชน
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตัวชีวัด

นาหนัก

องค์การมหาชน
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (นาหนักร้อยละ 60)
 ป ร ะ เ มิ น ก า ร บ ร ร ลุ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม  ตั ว ชี วั ด เลื อ กด้ าน กา รบรรลุ ผลตา ม
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อานาจหน้าที่ และ
วัตถุประสงค์การจัดตัง อานาจหน้าที่และ
งานที่องค์การมหาชนได้รับมอบหมายตาม
งานที่องค์การมหาชนได้รับมอบหมายตาม
นโยบาย
นโยบาย
องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินผล โดยกาหนดเป็น
 ตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสาเร็จของ
การด าเนิ น งานที่ บ รรลุ ผ ลตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง อ านาจ
หน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรืองานที่
ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
 ตัวชี้วัดเพื่อประเมิน การดาเนินงาน
ขององค์ก ารมหาชนตามนโยบาย
ส าคั ญ ของประเทศ ในกรณี มี ก าร
กาหนดให้องค์การมหาชนมีภารกิจ
หรื อ เป้ า หมายการด าเนิ น งาน
ร่วมกันกับกระทรวง หรือองค์การ
มหาชนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ในกรณีที่
ไม่มีตัวชี้วัดดังกล่าวให้นาน้าหนักไป
เ พิ่ ม ที่ ตั ว ชี้ วั ด เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็ จ ของการด าเนิน งานที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งฯ)

50

10

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นาหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 + a)
 ประเมิน การตอบสนองความคาดหวังและ  ตัวชีวัดบังคับ “ระดับความสาเร็จของการ
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ส ารวจความพึ ง พอใจและพั ฒ นาการ
ได้เสีย
ให้บริการ”

10

3

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตัวชีวัด

นาหนัก

 ตัวชีวัดเลือกด้านคุณภาพการให้บริการ
องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมิ น ผลให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ เพื่ อ
ประเมินความสาเร็จในการตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก าร
ภายในเวลาที่กาหนด
 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อการ
ด าเนิ น งานตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
องค์การมหาชน

a

องค์การมหาชน

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (นาหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 + b)
 ประเมิ น ผลความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความ  ตัวชีวัดบังคับ “ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
คุ้ ม ค่ า ในการบริ ห าร และใช้ ง บประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน”
รวมถึ ง ทรั พ ยากรทางการเงิ น อื่ น ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
 ตัวชีวัดเลือก องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมินผลที่สะท้อนความมี
ประสิทธิภาพ ในด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านประสิทธิภาพการเงิน สะท้อนถึง
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการเงิ น
ความคุ้ ม ค่ า ในการบริ ห าร การใช้
งบประมาณ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางการเงินอื่น
เช่น
 ความสามารถในการลดภาระ
งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ
 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานต่ อ ทุ น
โครงการวิจัยและทุนการศึกษาที่อนุมัติ

3

4+b

4

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตัวชีวัด

นาหนัก

องค์การมหาชน

 ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการภายใน

 ร้อยละของงบดาเนินงานที่ส ามารถ
ประหยัดได้
 ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
สะท้ อ นถึ ง การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ
เช่น
 สั ด ส่ ว น เ ว ล า ที่ ใ ช้ จ ริ ง ใ น ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ระยะเวลาที่กาหนด
 คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ ก าหนด
ตามคู่มือการประกันคุณภาพและ
ควบคุมคุณภาพ

มิติที่ 4 มิติด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (นาหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 + c)
 ประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้ าที่ของ  ตัวชีวัดบังคับ “ระดับการพัฒนาด้านการ
คณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของ
กากับดูแลกิจการ”
คณะกรรมการ
 ประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ  ตัวชีวัดบังคับ “ระดับคุณธรรมและความ
ด าเนิ น งานฯ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารยกระดั บ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน”
คุ ณธรรมและความโปร่ งใสของหน่ วยงาน
ภาครัฐโดยรวมของประเทศ
 ตั ว ชี วั ด เลื อ กด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก าร
องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่สะท้อนการพัฒนาองค์การใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ด้านการพัฒนาองค์การ หรือ
 ด้ า น ธ ร ร ม า ภิ บ า ล อ ง ค์ ก า ร
และ/หรือ
 ด้านการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง

10

5

c

5

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตัวชีวัด

นาหนัก

องค์การมหาชน
 ประเมิ นความสามารถในการเตรี ยมพร้ อม
บริหารการเปลี่ยนแปลงหรือการก้าวสู่อนาคต
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ารมหาชนมี ร ะบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ด้านการพัฒนาองค์การ เช่น
 การถ่ า ยทอดตั ว ชี้วั ด ระดั บองค์ก รสู่
ระดับบุคคล
 การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บเพื่ อ การ
ปฏิบัติงาน
 การจัดการความรู้ภายในองค์กร

 ประเมินความสามารถในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี
ความโปร่ งใสในการปฏิบั ติ งาน การจั ดการ
ประเด็นปัญหาในทางบริหารขององค์กร

ด้านธรรมาภิบาล เช่น
 ร้อยละของการจัดการข้ออุทธรณ์ร้อง
ทุกข์ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
กระบวนการสรรหาผู้อานวยการหรือ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
ด้า นการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม
ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายจั ด ตั ง ส าหรั บ
องค์การมหาชนที่จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
ยกเว้นสถาบันวัคซีนแห่งชาติและสานักงาน
พั ฒ นาพิ ง คนครและองค์ ก ารมหาชนที่
ครบรอบการประเมินตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง
 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง

 ประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า การด าเนิ น งานตาม
ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ในพระราชกฤษฎี กา
จั ดตั้ ง โดยอย่ างน้ อยการประเมิ นดั งกล่ าว
จะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในด้านประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร

นาหนักรวม

100

หมายเหตุ a+b+c = ร้อยละ 8 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล
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2. หลักการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1) ระบบประเมิ น ผลองค์ ก ารมหาชนเพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความคุ้ ม ค่ า ของ
องค์การมหาชน โดยให้องค์การมหาชนลงนามในคารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่ง ก.พ.ร. และ
ส านั ก งาน ก.พ.ร. เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลงานตามค ารั บ รองฯ และรายงานต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
โดยองค์การมหาชนที่ผ่านการประเมินจะได้รับสิ่งตอบแทนทั้งในลักษณะตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
2) สานักงาน ก.พ.ร. ได้นาแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 นโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
แผนการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของ คสช. นโยบายรัฐบาล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ
องค์การมหาชนมาเป็นข้อมูลในการกาหนดตัวชี้วัด เป้าหมายตามคารับรองการปฏิบัติงานฯ
ขององค์ ก ารมหาชน เพื่อ ผลั กดั น การท างานขององค์ก ารมหาชนให้ ส ามารถด าเนิน งาน
เพื่อสนองตอบการพัฒนาประเทศ
3) การจั ดทาคารั บ รองฯ เป็ นระบบที่รัฐ ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนจาก
ผลงานจริ งเมื่อสิ้ น ปี งบประมาณเทียบกับเป้ าหมายตัว ชี้วั ดต่างๆ ที่ล งนามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยผลการประเมินจะเป็นสิ่งสะท้อนให้องค์การมหาชน
ทราบถึงระดับความสามารถในการดาเนินงาน
4) ก าหนดตั ว ชี้ วั ด องค์ ก ารมหาชนในการด าเนิ น งานตามนโยบายส าคั ญ ของประเทศที่
องค์ ก ารมหาชนมี ภ ารกิ จ หรื อ เป้ า หมายการด าเนิ น งานร่ ว มกั น กั บ กระทรวง หรื อ
องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains)
5) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงาน ก.พ.ร. มีการบูรณาการการประเมินผลกับ สานักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ส านั ก งาน ป.ป.ช.)
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามตัวชี้วัด “ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน” ซึ่งวัดผลใน 5 เรื่องสาคัญ คือ ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชัน วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการทางาน
โดยสานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานประเมินผลที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบตัวชี้วัด กาหนด
แนวทางการดาเนินการ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด
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3 กลุ่มเป้าหมาย
องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่เข้าสู่
ระบบการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มีจานวน 37 แห่ง ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

หอภาพยนตร์
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันวัคซีนแห่งประเทศไทย
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
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4. แนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4.1 การเจรจาข้อตกลงและประเมินผล


สานักงาน ก.พ.ร. จัดให้มี การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
คารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยในการจัดคาข้อตกลงและประเมินผลนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน
2547 กาหนดให้มีคณะกรรมการดาเนินการแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
(1) คณะกรรมการกากับการจัดทาข้อตกลงและการประเมินผล
ท าหน้ า ที่ ก าหนดกรอบหลั ก เกณฑ์ ก ารเจรจาข้ อ ตกลงผลการปฏิ บั ติ ง าน
เป้าหมาย วิธีการประเมินผล กากับให้องค์การมหาชนและคณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผล ดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์อย่างมีมาตรฐาน และแก้ไข
ปัญหาอันเกี่ยวกับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานและประเมินผล โดยให้
ก.พ.ร. ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการดังกล่าว
(2) คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล
ทาหน้าที่เจรจาข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การ
ให้ คะแนน รวมทั้งร่ว มติ ดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนพิ จ ารณาถึ ง ข้ อ เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ดและเกณฑ์ ก ารให้
คะแนนขององค์การมหาชน
การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลจะมีการเจรจาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
เจรจาฯ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมาย และ
ผู้อานวยการองค์การมหาชน



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน แบ่งตามกลุ่มองค์การมหาชน
5 กลุ่มองค์การมหาชน ดังนี้
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กลุ่ ม การเจรจาข้อ ตกลงและประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานตามคารับ รองการปฏิบั ติง านของ
องค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
กลุ่มที่ 1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
สานักงานพัฒนาพิงคนคร

กลุ่มที่ 2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 3
1)
2)
3)
4)

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

5) สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
6) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
7) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กลุ่มที่ 4
1) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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3)
4)
5)
6)
7)
กลุ่มที่ 5
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
หอภาพยนตร์
ศูนย์คุณธรรม
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4.2 ขั้นตอนการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558

สิงหาคม 2557

ภายในวันที่
30 กันยายน 2557

ตุลาคม 2557
2557

พฤศจิกายน 2557
2557

ภายในวันที่
15 มกราคม 2558
2557

สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิทิน
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ให้องค์การมหาชนทราบและปฏิบัติ

องค์การมหาชนเสนอร่างตัวชีวัด นาหนัก ค่าเป้าหมาย
และเกณฑ์การให้คะแนน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหรือประธานกรรมการองค์การมหาชน
ไปยังสานักงาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลพิจารณาความเหมาะสม
ของร่างตัวชีวัด นาหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่
องค์การมหาชนเสนอ (เจรจานอกรอบ)

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผลเจรจาจริงกับประธานกรรมการ
องค์การมหาชน (เจรจาจริง)

- องค์การมหาชนจัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงานระหว่าง
รัฐมนตรีที่กากับดูแลกับประธานกรรมการองค์การมหาชน
และประธานกรรมการองค์การมหาชนกับผู้อานวยการองค์การมหาชน
- องค์การมหาชนส่งสาเนาคารับรองฯ ไปยังสานักงาน ก.พ.ร. และ
เผยแพร่คารับรองฯ ในเว็บไซต์
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4.3 ปฏิทินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานและการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่
สิงหาคม 2557
ภายในวันที่ 30
กันยายน 2557

ตุลาคม 2557

พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 มกราคม 2558

กิจกรรม
 ก.พ.ร. พิจารณาเห็นชอบกรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 องค์การมหาชนเสนอร่างตัวชี้วัด น้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบั ติงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ รับความเห็ นชอบจาก
ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการองค์การมหาชน เพื่อใช้ประกอบการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผล ไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนที่องค์การมหาชนเสนอ (เจรจานอกรอบ)
 เอกสารประกอบการเจรจา จานวน 2 ชุดพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยัง
สานักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย
 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเจรจาและประเมินผลสามารถดาวน์โหลดจาก
http://po.opdc.go.th/
 ข้อมูลองค์การมหาชนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเจรจา
ประกอบด้วย
o นโยบายสาคัญของประเทศ ในกรณีมีการกาหนดให้องค์การมหาชน
มีภารกิจหรือเป้าหมายการดาเนินงานร่วมกันกับกระทรวง หรือ
องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
o แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2558
o งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 โครงสร้างองค์กร อัตรากาลัง
รายชื่อคณะกรรมการองค์การมหาชน รายงานทางการเงิน
o รายงานประจาปี (ล่าสุด)
o เอกสารอื่นที่ ๆ ที่องค์การมหาชนเห็นว่ามีประโยชน์ในการเจรจา
เช่น ข้อมูลการเทียบเคียงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นหรือกับ
มาตรฐานสากล เป็นต้น
 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เจรจาฯ กับประธานกรรมการองค์การมหาชน (เจรจาจริง)
 องค์การมหาชนดาเนินการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ระหว่างรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนกับ
ประธานกรรมการองค์การมหาชน และประธานกรรมการองค์การมหาชนกับ
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วันที่

กิจกรรม
ผู้อานวยการองค์การมหาชน
 องค์การมหาชนส่งสาเนาคารับรองการปฏิบัติงานทีล่ งนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ
ไปยังสานักงาน ก.พ.ร. จานวน 1 ชุด พร้อมซีดีรอม ภายใน 15 มกราคม 2558 และเผยแพร่
คารับรองการปฏิบัตงิ านในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
 แบบฟอร์มเอกสารคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
เอกสารประกอบ สามารถดาวน์โหลดจาก http://po.opdc.go.th/
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5.

แนวทางการติดตามและประเมินผลงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5.1 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรม

การติดตามฯ
การติดตามฯ
การติดตามฯ
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค.2557-31 มี.ค. 2558) (1 ต.ค.2557-30 มิ.ย. 2558) (1 ต.ค.2557-30 ก.ย. 2558)

1) องค์ การมหาชนรายงานผล
การปฏิ บั ติ งานตามค ารั บรองฯ
โ ด ยก รอ กข้ อมู ลเ ข้ า ระ บ บ
e-SAR CARD บนเว็บไซต์
สานักงาน ก.พ.ร.


(ภายในวันที่ 30 เม.ย.
2558)


(ภายในวันที่ 31 ก.ค.
2558)


(ภายในวันที่ 31 ต.ค.
2558)

2) องค์การมหาชนจัดส่งรายงาน
กา ร ป ร ะ เ มิ นต น เ อ ง ( SelfAssessment Report) พร้อม






(ภายในวันที่ 31 ต.ค.
2558)






(เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบผลการประเมิน
แล้ว)

4) สานักงาน ก.พ.ร. ติดตามและ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของ
องค์การมหาชน


(พฤษภาคม-มิถุนายน
2558)




(พฤศจิกายน - ธันวาคม
2558)

5) องค์การมหาชนมี หนั งสื อส่ ง
ค าขออุ ท ธรณ์ เ ปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนักและ


(ภายในวันที่ 30 เม.ย.
2558)




(ภายในวันที่ 2 พ.ย.
2558)

เอกสารหลั ก ฐานประกอบการ
ประเมินผล จานวน 1 ชุด และ

ซีดีรอม ไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
3) สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการ
ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า
ผลการปฏิ บัติ ง านตามคารับ รอง
การปฏิบัติงานรอบ / รายงานการ

ประเมิ น ผลตามค ารั บ รองการ
ปฏิบัติงาน
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กิจกรรม

การติดตามฯ
การติดตามฯ
การติดตามฯ
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค.2557-31 มี.ค. 2558) (1 ต.ค.2557-30 มิ.ย. 2558) (1 ต.ค.2557-30 ก.ย. 2558)

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตาม
คารับรองฯ ไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
6) สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการ
พิ จ ารณาค าขอเปลี่ ย นแปลง
รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด น้ าหนั ก
แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น
ตัวชี้วัด







5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนัก และเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
องค์การมหาชนที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนักและเกณฑ์
การให้คะแนนตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลไปยังสานักงาน ก.พ.ร. พร้อมกับรายงานการประเมินผล
ตนเอง รอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558) หรือรอบ 12 เดือน (ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2558)
อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กร
รูปแบบอื่นในกากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการกาหนหลักเกณฑ์
การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัว ชี้วัด น้าหนัก และเกณฑ์การให้
คะแนนฯ ดังนี้
สาเหตุของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1) ปั จ จั ย ภายนอก (การเปลี่ ย นแปลงนโยบายรัฐ บาล, ให้ยกเลิก และปรับลดน้าหนักตัวชี้วัด
กฎหมาย, สาธารณภัย หรือการก่อการร้าย ฯลฯ)
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดาเนินงาน
2) องค์ การมหาชนได้ รั บผลกระทบจากปั จจั ยภายนอก ปรับรายละเอียดให้ตามความเหมาะสม และ
แต่ผลงานในรอบ 6 เดือนมีแนวโน้มจะเป็นไปตามที่ แจ้งให้องค์การมหาชนพยายามบริหารจัดการ
กาหนดไว้ในคารับรองฯ
เพื่ อ ให้ ผ ลงานบรรลุ เ ป้ า หมาย (กรณี ก ารขอ
อุทธรณ์รอบ 6 เดือน)
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สาเหตุของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

หลักเกณฑ์การพิจารณา

3) ปั จ จั ย ภายนอก (การเปลี่ ย นแปลงนโยบายรัฐ บาล, ปรั บ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนและหรื อ น้ าหนั ก
กฎหมาย, สาธารณภัย หรือการก่อการร้าย ฯลฯ) ตัวชีว้ ัดให้ตามความเหมาะสม
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การมหาชน
แต่งานยั งมีความก้าวหน้ า แม้ผ ลงานที่ได้จะต่ากว่า
เป้าหมาย
4) การดาเนินงานตามตัวชี้วัดได้รับผลกระทบจากปัจจัย ไม่ ใ ห้ เ ปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด เนื่ อ งจาก
ภายในองค์การมหาชน
ผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ เกิ ด จากปั จ จั ย ภายในที่
องค์การมหาชนสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
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6. ตัวชีวัดบังคับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ชื่อตัวชีวัดบังคับ
-ไม่มี -

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

• “ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ” (น้าหนักร้อยละ 10)

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ”
(น้าหนักร้อยละ 3)

มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนา • “ระดั บ การพั ฒ นาด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ”
องค์การ
(น้าหนักร้อยละ 10)
• “ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน” (น้าหนักร้อยละ 5)
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มิติที่ 2

ด้านคุณภาพการให้บริการ

ตัวชีวัด

“ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ”

นาหนัก

ร้อยละ 10

หลักการ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติว่า “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือ
นโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทาบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงาน
บริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และบุคลากรให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้” องค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงควร
มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของประชาชน
โดยองค์การมหาชนเลือกสารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลัก จานวนงาน
บริการที่จะสารวจ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแผนการสารวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการ
องค์การมหาชนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และนาผลจากการสารวจมาปรับปรุงการให้บริการ
ทั้งนี้ การสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ในการเรี ย นรู้ และเข้าใจผู้ รั บ บริ การ เพื่อ ปรับปรุงการให้ บริ การให้ มีคุณ ภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ
โดยที่
แนนระดับ

เกณฑ์การดาเนินงานให้คะแนน

1

ร้อยละ 70

2

ร้อยละ 75

3

ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน

4

ร้อยละ 85 และองค์การมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน

5

ร้อยละ 90 และองค์การมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
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หลักฐานการตรวจประเมิน
1) รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตาม
ผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานการประชุมครั้งที่ เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
2) รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบวิธีการสารวจ/แบบสอบถาม
ก่อนดาเนินการสารวจ
3) เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนที่แสดงผลรายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4) รายงานผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงื่อนไข
1) องค์การมหาชนจัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการสารวจ/
แบบสอบถามก่อนดาเนินการสารวจ
2) ขอปรั บ ลดคะแนน 1.0 คะแนน กรณี ไ ม่ มี ร ายงานผลการปรั บ ปรุ ง จากผลการส ารวจเสนอ
คณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 3-5
3) กรณีผลการสารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่ากว่าร้อยละ 80 ขอให้องค์การ
มหาชนเสนอแผนการปรับปรุงต่อคณะกรรมการและกาหนดให้สารวจซ้ากระบวนงานเดิมในการ
ประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมายเหตุ องค์การมหาชนที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลเป็นปีแรก ให้ยกเว้นไม่ต้องนาเสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
ตามเกณฑ์การวัดผลระดับที่ 3-5
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มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ตัวชีวัด

ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

นาหนัก

ร้อยละ 3

สูตรการคานวณ
จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

X 100

จานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หลักการ
โดยที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กาหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การ
มหาชน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณ” อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกั บการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นใน
กากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการพิจารณาเห็นสมควรกาหนดตัวชี้วัด บังคับ “ร้อยละของการ
เบิ ก จ่ ายตามแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น " เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ค ณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนนางบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินรายได้ขององค์การ
มหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ และลดการพึ่งพางบประมาณ
ในอนาคต
คานิยาม
จานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมายถึง วงเงิน
งบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ ใช้เพื่อดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบด้วย
เงิน อุด หนุน หมายถึ ง เงิน อุ ดหนุ นทั่ว ไปที่องค์การมหาชนได้ รับการจั ดสรรตามพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงิ น ทุ น หมายถึ ง ก าไรสะสมตามมาตรฐานบั ญ ชี ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการให้ ใ ช้ ใ น
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 หรื อ หมายถึ ง เงิ น รายได้ สุ ท ธิ ที่ เ หลื อ สะสมมาจนถึ ง ปี ง บประมาณก่ อ นหน้ า
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว
ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงิน รายได้ หมายถึงประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตาม
เอกสารงบประมาณประจาปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการดาเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียม
การให้บริการ เป็นต้น และ (2) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่าง ๆ
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จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างโครงการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่รวมค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และค่าตอบแทนผันแปรของ
ผู้อานวยการ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานในโครงการต่างๆ
ขององค์การมหาชน
หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ให้นามาคานวณเป็นผลงานได้
กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กาหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้คานวณ
ผลการประเมินเป็นร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

1

2

3

4

5

ผลงาน (ร้อยละ)

80

85

90

95

100

หลักฐานการตรวจประเมิน
1. รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงิน
2. เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
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ตัวชีวัด

ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

นาหนัก

ร้อยละ 10

คาอธิบาย
กาหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน และคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมิน
2 ในประเด็นหลัก ดังนี้
1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน

(น้าหนักร้อยละ 7)

2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

(น้าหนักร้อยละ 3)

โดยที่
ประเด็นการประเมิน
1. บทบาทและการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ภายในเวลาที่กาหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
1.5.7 มีข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

ร้อยละ
2
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
1
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
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ประเด็นการประเมิน
2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 3)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการกาหนดนโยบาย)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุม และผลการนานโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิด
ของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ

ร้อยละ
2

1
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นย่อยและรายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล มีดังต่อไปนี
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปีภายในเวลาทีก่ าหนด
(นาหนักร้อยละ 2)
แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนกาหนดทิศทางการ
ทางานขององค์การมหาชน
เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็น คือ
1) วิสัยทัศน์
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย
4) กลยุทธ์
5) เป้าหมาย

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5







แผนปฏิบัติงานประจาปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะ
ดาเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและ
รายจ่ายขององค์กร เนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจาปี
มี 6 ประเด็น คือ
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมาย
3) ขั้นตอน
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย
6) ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายในเดือนธันวาคม 2557
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ภายในเดือนตุลาคม 2557
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายในเดือนกันยายน 2557
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์กอ่ นสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ภายในเดือนสิงหาคม 2557

เงื่อนไข
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหามีไม่ครบทุกประเด็นที่กาหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน
2) ในการเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการพิจารณา องค์การมหาชนต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และต้องนาประเด็นที่เป็น
จุดอ่อนไปกาหนดเป็นกลยุทธ์ให้ครบถ้วน
3) กรณีที่องค์การมหาชนมีการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลังจากที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ไปแล้ว ก.พ.ร.จะพิจารณาให้คะแนนจากการ
เสนอแผนยุทธศาสตร์ในครั้งแรก
4) กาหนดให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจาปีภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
หากล่าช้า ขอปรับลด 1 คะแนน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 เอกสารประกอบและสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในครั้งที่มีการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
(นาหนักร้อยละ 1.75)
การรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถรายงานผลได้ถึง
เดือนธันวาคม 2558
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (นาหนักร้อยละ 0.25)
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่
COSO กาหนด ประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรายงาน 1 ครั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
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1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (นาหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
1


2

3

4

5



เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การ
มหาชนครบถ้วน (ถ้ามี)
เงื่อนไข รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ
ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การปฏิบตั ิงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สาคัญ
และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สาคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/
การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (นาหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
1


2

3

4

5



เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
มีการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ
1) ไม่มีการกาหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสีย่ งในแต่ละ
ด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทางาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ปรับลด 0.3 คะแนน)
3) ไม่มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
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1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (นาหนักร้อยละ 0.25)
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การมหาชน เช่น แผนการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีผลการดาเนินการสาเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ 0.25)
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อานวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผูบ้ ริหาร
เช่น รองผู้อานวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อานวยการสานัก เป็นต้น
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีการประเมินผลงานผูบ้ ริหารระดับสูง (รองจากผู้อานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้าหนัก
และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนาผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบ
ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
เงื่อนไข
 ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจาก
ผู้อานวยการ 2 ระดับแต่องค์การมหาชนประเมินผลงานไม่ครบถ้วน
 กรณีไม่มีผู้ครองตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงรองจากผู้อานวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
2) หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง
3) โครงสร้างตาแหน่ง
4) โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง)
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1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (นาหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 สาเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (นาหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 สาเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 0.5)
ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กาหนดให้รายงานที่นาเสนอรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และคาชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มีการรายงาน
3
 มีการรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน จานวน 1 ครั้ง
5
 มีการส่งรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน จานวน 2 ครั้ง
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 สาเนาหนังสือหรือบันทึกข้อความนาส่งรายงาน
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1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (นาหนักร้อยละ 1)
กรรมการโดยตาแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตาแหน่ง
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ร้อยละ 50 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ
2

 ร้อยละ 60 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ

3

 ร้อยละ 70 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ

4

 ร้อยละ 80 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ

5

 ร้อยละ 90 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. ตารางแจงนับจานวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
2. e-File สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (นาหนักร้อยละ 1.75)
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (นาหนักร้อยละ 0.25)
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลคาอธิบายและการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มีคาอธิบายและการวิเคราะห์
3
 มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน
5
 มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (นาหนักร้อยละ 0.25)
งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
2) งบกาไรขาดทุน
1) งบดุล
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มีงบการเงิน
3
 มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่
5
 มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจาปี
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
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1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (นาหนักร้อยละ 0.25)
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
2) วุฒิการศึกษา
1) อายุ
4) ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
3) ประวัติการทางาน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ
3
 มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน
5
 มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน
เงื่อนไข หากเปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม
5
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (นาหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่สาคัญ
5
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สาคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
 อนุกรรมการที่สาคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
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1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูล ประกอบด้วย
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ ความเสี่ยงสาคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักที่ผ่านมา
3) คาอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
4) ข้อมูลเชิงสถิติและคาอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานขององค์กร
ในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
5
 มีข้อมูลครบถ้วน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1.5.7 มีข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั ครบ 9 ประเด็น คือ
1) รายงานประจาปี
2) โครงการลงทุนที่สาคัญ (ถ้ามี)
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผูบ้ ริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)
6) แผนงานทีส่ าคัญ
7) นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
5
 มีข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 เว็บไซต์ขององค์การมหาชน

33

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 3)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ (นาหนักร้อยละ 2)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง
5
 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่าง ๆ เช่น
- การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต้องเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่าเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชน
ด้านการเงินและภารกิจหลัก
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
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2.2 มี การจั ดให้ มี กิ จกรรมเพื่ อพั ฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ กรรมการ
(นาหนักร้อยละ 1)
 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
 มี ร ายงานสรุ ป เสนอผลของการจั ด กิ จ กรรม และการน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ป ระโยชน์ กั บ งานของ
องค์การมหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจานวนกรรมการที่เข้าร่วม)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม
2
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
3
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
องค์การมหาชน
4
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
องค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สาคัญและ
ความเสี่ยงขององค์กร
5
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
องค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สาคัญและ
ความเสี่ยงขององค์กร
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนาความรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ประโยชน์กับงาน
ขององค์การมหาชน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
 สาเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ.ร. ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุวิทย์
อมรนพรัตนกุล
นางศิริพร
วัยวัฒนะ
นางสาวอโนมา
จัตตารีส์
นางสาววรางคณา ชาครพิพัฒน์
นายธนกิจ
สถาพรอานนท์
นายชานนท์
สารพานิช

หมายเลขโทรศัพท์
0 2356 9997
0 2356 9967
0 2356 9999 ต่อ 8984
0 2356 9999 ต่อ 8840
0 2356 9999 ต่อ 8805
0 2356 9999 ต่อ 8878
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มิติที่ 4

ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

ตัวชีวัด

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน

นาหนัก

ร้อยละ 5

หลักการ
• สานักงาน ป.ป.ช.. จะเป็นหน่วยงานประเมินผลที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบตัวชี้วัด กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
• ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานฯ จะพิจารณาจากผลคะแนนรวมเฉลี่ยถ่ว ง
น้าหนักของแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานฯ ทั้ง 3 แบบ
• หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และสภาผู้แทนราษฎร สานักงานศาล ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานฯ เป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการสารวจประสบการณ์หรือการรับรู้ ที่ทาให้หน่วยงานทราบถึงข้อจากัด
ในการด าเนิ น งานและมี ก ารพัฒ นาปรั บ ปรุ งให้ มี ประสิ ท ธิภ าพยิ่ง ขึ้ น เพื่ อน าไปสู่ ก ารยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมของประเทศ
• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชัน วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการทางาน
• เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประกอบด้วย แบบประเมิน 3 แบบ ดังนี้
1) แบบประเมินเชิงประจักษ์จากเอกสารสาหรับหน่วยงาน เป็นการให้หน่วยงานประเมิน
ตนเองโดยตอบคาถามพร้อมแสดงถึงเอกสาร/หลักฐานประกอบ จานวน 1 ชุด
2) แบบประเมินการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตสาหรับผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย เป็ น การส ารวจการรับรู้ห รือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตของ
หน่วยงานที่ใช้บริการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยตรงหรือสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ ประมาณ 100 ตัวอย่าง
3) แบบประเมินการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตสาหรับเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานเป็นการสารวจการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยวิธีการทอดแบบสอบถามและการสุ่มสัมภาษณ์
ประมาณ 100 ตัวอย่าง
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เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดระดับคะแนนตามผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของแบบประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ทั้ง 3 แบบ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก
(คะแนน 0-19.99 คะแนน)

2

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
(คะแนน 20-39.99 คะแนน)

3

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง
(คะแนน 40-59.99 คะแนน)

4

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
(คะแนน 60-79.99 คะแนน)

5

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก
(คะแนน 80-100 คะแนน)

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล สานักงาน ป.ป.ช. โดยประมวลผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักจากแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ทั้ง 3 แบบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
 การให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการ ขันตอนและแบบประเมินฯ
- สานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช.
นายเฉลิมชัยวงศ์

บริรักษ์

นายเทิดภูมิ

ทัศนพิมล

หมายเลขโทรศัพท์

0 2282 3161 ต่อ 502

 การให้คาปรึกษาแนะนาและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบการประเมินฯ
-

ศูนย์วิจัยเพื่อการต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึงภากรณ์ สานักงาน ป.ป.ช.
นายสมพจน์

แพ่งประเสริฐ

นายภิญโญยศ

ม่วงสมมุข

หมายเลขโทรศัพท์

0 282 3161 ต่อ 121
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แนวทางการประเมินผล
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

มีระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานต่ามาก
โดยได้คะแนนตั้งแต่
0-19.99 คะแนน

2

มีระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานต่า
โดยได้คะแนนตั้งแต่
20-39.99 คะแนน

3

4

5

แนวทางการประเมินผล
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้
 ภาพถ่ายหรือเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการ
ปรึกษาหารือ วางแผน ดาเนินการ ติดตาม ประเมินผล
 บันทึกการประชุม/รายงานการประชุม
 รายละเอียดการดาเนินโครงการ/รายงานการประเมิน

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการสร้างช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย ดังนี้
 คาสั่งแต่งตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
 ระบบ Call Center
 การเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออื่นๆ
มีระดับคุณธรรมและความ
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผล
โปร่งใสการดาเนินงานปานกลาง
ร้องเรียน ดังนี้
โดยได้คะแนนตั้งแต่
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
40-59.99 คะแนน
 ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนการร้องเรียน เอกสารหรือ
แบบฟอร์มการยื่นเรื่องร้องเรียน
 คาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
มีระดับคุณธรรมและความ
 รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการ
โปร่งใสการดาเนินงานสูง
ดาเนินงานเรื่องร้องเรียนรายเดือน
โดยได้คะแนนตั้งแต่
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและ
60-79.99 คะแนน
ป้องกันการทุจริต ดังนี้
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาหรือรายงานการอบรมให้
มีระดับคุณธรรมและความ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
โปร่งใสการดาเนินงานสูงมาก
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
โดยได้คะแนนตั้งแต่
ทับซ้อนของหน่วยงาน
80-100 คะแนน
 รายงานผลการปรับปรุงกลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 คาสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทาน กรรมการ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นความสัมพันธ์
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
หรือความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้รับจ้าง และรายงานผล
การสอบทานดังกล่าว
 รายงานผลการดาเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะ
 รายงานการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
 รายงานผลการดาเนินงานป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
(ปีงบประมาณที่ผ่านมา)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี (ปีปัจจุบัน)
 รายชื่อ หรือแนวทาง หรือประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
 ผลการดาเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่มในการบริหารงาน
ที่โปร่งใส

2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทังการรับรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริต
 ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
หมายเหตุ:
การจัดทารายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้หน่วยงาน
ภาครัฐสรุปผลการดาเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สาคัญของตัวชี้วัดมาด้วย โดย
 กรณีเป็นผลการดาเนินงาน เช่น รายงานการประชุม คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ ให้หน่วยงานถ่ายเอกสารเฉพาะส่วน
ที่เกี่ยวข้อง (มีความชัดเจน) และทาแถบสีคลุมข้อความที่เกี่ยวข้อง
 กรณีเป็นข้อกฎหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติ หากเป็นกฎหมายโดยทั่วไปให้หน่วยงานระบุอ้างชื่อกฎหมายและ
มาตราเท่านั้น แต่หากเป็นกฎหมายเฉพาะหน่วยงาน ให้ถ่ายเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องแนบมาด้วย
 กรณีเป็นการอ้างเอกสารซ้า หน่วยงานไม่ต้องถ่ายเอกสารเพิ่ม เพียงแต่ระบุว่าเอกสารนั้นจากข้อใด แล้วทาสลิปที่
เอกสารแนบด้วย
 กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบตัวเลือกคาตอบข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจากข้อจากัดหรือข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ให้ส่วนราชการระบุข้อจากัดหรือข้อกาหนดดังกล่าวด้วย สาหรับใช้พิจารณาประกอบการปรับค่าคะแนนเต็ม
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7. รายชื่อที่ปรึกษาด้านการประเมินผลองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การมหาชน

เจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.ร.

1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
มนิตา คาภักดี
ทีมกลาง
วรางคณา ชาครพิพัฒน์
2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นภนง ขวัญยืน
สุเพียร เจียรวาปี
จารุวรรณ ฤทธิบันลือ
ทีมกลาง
วรางคณา ชาครพิพัฒน์
3. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
เชาวลิต ทวนทอง
ชมพูนุท กรรณิการ์
ทีมกลาง
ชานนท์ สารพานิช
4. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี นภนง ขวัญยืน
อวกาศและภูมิสารสนเทศ อัจฉราพร บุญญพนิช
ทีมกลาง
อโนมา จัตตารีส์
5. สานักงานรับรองมาตรฐาน วิชิตร์ แสงทองล้วน
และประเมินคุณภาพ
ธนพร ทับสุพรรณ
การศึกษา
ทีมกลาง
ศิริพร วัยวัฒนะ
6. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
ยุภาพร รอมไธสง
ทีมกลาง
วรางคณา ชาครพิพัฒน์
7. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ นภนง ขวัญยืน
การค้าและการพัฒนา
สุเพียร เจียรวาปี
จารุวรรณ ฤทธิบันลือ
ทีมกลาง
วรางคณา ชาครพิพัฒน์

โทรศัพท์

ที่ปรึกษา

02-356-9963
อนรรฆิยา ชูคล้าย
02-356-9999
# 8894
# 8840
02-356-9978
กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
02- 356-9999
# 8824 # 9986
# 8840
02-356-9963
02-356-9928
02-356-9999
# 9913
# 8878
02-356-9978
02-356-9999
# 8882
# 8984
02-356-9918
02-356-9999
# 8835
02- 356-9967
02-356-9963
02-356-9999 #
8812
# 8840
02-356-9978
02-356-9999
# 8824 # 9986
# 8840

โทรศัพท์/อีเมล์
086-792-6111
anan9449@hotmail.com

086-558-0985
kittinat77@gmail.com

สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ 089-799-9994
satit.v@chaiyo.com

วัชระ สุขคะ

087-915-8880
watchara.sukka@hotmail.com

อนรรฆิยา ชูคล้าย

086-792-6111
anan9449@hotmail.com

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

086-558-0985
kittinat77@gmail.com

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

086-558-0985
kittinat77@gmail.com
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8. สานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ

เจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.ร.

วิชิตร์ แสงทองล้วน
ธนพร ทับสุพรรณ
ทีมกลาง
ศิริพร วัยวัฒนะ
9. สานักงานพัฒนาการวิจัย มัตติกา เทพหัสดิน
การเกษตร
ณ อยุธยา
วัชรชัย วิสทุ ธิสมาจาร
ภัทรผกา ใจปินตา
ทีมกลาง
ธนกิจ สถาพรอานนท์
10. สถาบันบริหารกองทุน
อรพิน ทรงประสิทธิ์
พลังงาน
วรุณสิริ ภูธนวิศิษฏ์
ทีมกลาง
ชานนท์ สารพานิช
11. องค์การบริหารการพัฒนา วิชิตร์ แสงทองล้วน
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ธนพร ทับสุพรรณ
อย่างยั่งยืน
ทีมกลาง
ศิริพร วัยวัฒนะ
12. สานักงานส่งเสริม
นภนง ขวัญยืน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ณัชณนนท์ อินทศร
แห่งชาติ
ทีมกลาง
ชานนท์ สารพานิช
13. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
บุษยา เจริญผล
ระหว่างประเทศ
อภิจิตตรา อภิราชจิตร
ทีมกลาง
ธนกิจ สถาพรอานนท์
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา
บุษยา เจริญผล
อัญมณีและเครื่องประดับ อภิจิตตรา อภิราชจิตร
แห่งชาติ
ทีมกลาง
ธนกิจ สถาพรอานนท์
15. สานักงานบริหารและพัฒนา วิชิตร์ แสงทองล้วน
องค์ความรู้
ธนพร ทับสุพรรณ

โทรศัพท์
02-356-9918
02-356-9999
# 8835
02- 356-9967
02-356-9982

ที่ปรึกษา

โทรศัพท์/อีเมล์

อนรรฆิยา ชูคล้าย

086-792-6111
anan9449@hotmail.com

ญาณพล แสงสันต์

081-552-6585
dr.yanapol@gmail.com

ญาณพล แสงสันต์

081-552-6585
dr.yanapol@gmail.com

อนรรฆิยา ชูคล้าย

086-792-6111
anan9449@hotmail.com

วัชระ สุขคะ

087-915-8880
watchara.sukka@hotmail.com

02-356-9999
# 9964 # 8859
# 8805
02-356-8897
02- 356-9999
# 8880
# 8878
02-356-9918
02-356-9999
# 8835
02- 356-9967
02-356-9978
02-356-9999
# 8892
# 8878
02-356-9936
02-356-9999
# 8806
# 8805
02-356-9936
02-356-9999
# 8806
# 8805
02-356-9918
02-356-9999
# 8835

สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ 089-799-9994
satit.v@chaiyo.com

สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ 089-799-9994
satit.v@chaiyo.com

อนรรฆิยา ชูคล้าย

086-792-6111
anan9449@hotmail.com
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เจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.ร.

ทีมกลาง
ศิริพร วัยวัฒนะ
16. สานักงานความร่วมมือ
บุษยา เจริญผล
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ ปวริศา สุขมาก
เพื่อนบ้าน
ทีมกลาง
วรางคณา ชาครพิพัฒน์
17. สถาบันทดสอบทาง
นภนง ขวัญยืน
การศึกษาแห่งชาติ
สุเพียร เจียรวาปี
จารุวรรณ ฤทธิบันลือ
ทีมกลาง
วรางคณา ชาครพิพัฒน์
18. สถาบันวิจัยและพัฒนา
มัตติกา เทพหัสดิน
พื้นที่สูง
ณ อยุธยา
วัชรชัย วิสทุ ธิสมาจาร
ภัทรผกา ใจปินตา
ทีมกลาง
ธนกิจ สถาพรอานนท์
19. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ นภนง ขวัญยืน
แห่งชาติ
อัจฉราพร บุญญพนิช
ทีมกลาง
อโนมา จัตตารีส์
20. องค์การบริหารจัดการก๊าซ มัตติกา เทพหัสดิน
เรือนกระจก
ณ อยุธยา
สุภาพร สิรวณิชย์
ทีมกลาง
ธนกิจ สถาพรอานนท์
21. สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ มัตติกา เทพหัสดิน
จากฐานชีวภาพ
ณ อยุธยา
สุภาพร สิรวณิชย์
ทีมกลาง
ธนกิจ สถาพรอานนท์
22. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นภนง ขวัญยืน
อัจฉราพร บุญญพนิช

โทรศัพท์

ที่ปรึกษา

02- 356-9967
02-356-9936
ญาณพล แสงสันต์
02- 356-9999
# 9938
# 8840
02-356-9978
กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
02- 356-9999
# 8824 # 9986
# 8840
02-356-9982

โทรศัพท์/อีเมล์

081-552-6585
dr.yanapol@gmail.com

086-558-0985
kittinat77@gmail.com

ญาณพล แสงสันต์

081-552-6585
dr.yanapol@gmail.com

วิทยา ติยะวงศ์

083-555-9766
witman09@gmail.com

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

086-558-0985
kittinat77@gmail.com

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

086-558-0985
kittinat77@gmail.com

วิทยา ติยะวงศ์

083-555-9766
witman09@gmail.com

02-356-9999
# 9964 # 8859
# 8805
02-356-9978
02-356-9999
# 8882
# 8984
02-356-9982
02-356-9999
# 8864
# 8805
02-356-9982
02-356-9999
# 8864
# 8805
02-356-9978
02-356-9999
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เจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.ร.

ทีมกลาง
อโนมา จัตตารีส์
23. สถาบันสารสนเทศ
นภนง ขวัญยืน
ทรัพยากรน้าและการเกษตร อัจฉราพร บุญญพนิช
ทีมกลาง
อโนมา จัตตารีส์
24. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
นภนง ขวัญยืน
แห่งชาติ
อัจฉราพร บุญญพนิช
ทีมกลาง
อโนมา จัตตารีส์
25. สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน ทองกร บุญอานาจเดช
ประเทศ
ดารณี เกิดประดิษฐ์
ทีมกลาง
ชานนท์ สารพานิช
26. สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร มัตติกา เทพหัสดิน
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
ณ อยุธยา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัชรชัย วิสทุ ธิสมาจาร
ภัทรผกา ใจปินตา
ทีมกลาง
ธนกิจ สถาพรอานนท์
27. สถาบันรับรองคุณภาพ
เยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
สถานพยาบาล
เชาวลิต ทวนทอง
ชมพูนุท กรรณิการ์
ทีมกลาง
ชานนท์ สารพานิช
28. หอภาพยนตร์
เยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
ยุภาพร รอมไธสง
ทีมกลาง
วรางคณา ชาครพิพัฒน์
29. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นภนง ขวัญยืน
อัจฉราพร บุญญพนิช
ทีมกลาง
อโนมา จัตตารีส์

โทรศัพท์
# 8882
# 8984
02-356-9978
02-356-9999
# 8882
# 8984
02-356-9978
02-356-9999
# 8882
# 8984
02-356-9985
02-356-9999
# 8829
# 8878
02-356-9982

ที่ปรึกษา

โทรศัพท์/อีเมล์

วัชระ สุขคะ

087-915-8880
watchara.sukka@hotmail.com

วิทยา ติยะวงศ์

083-555-9766
witman09@gmail.com

วัชระ สุขคะ

087-915-8880
watchara.sukka@hotmail.com

ญาณพล แสงสันต์

081-552-6585
dr.yanapol@gmail.com

02-356-9999
# 9964 # 8859
# 8805
02-356-9963
02-356-9928
02-356-9999
# 9913
# 8878
02-356-9963
02-356-9999
# 8812
# 8840
02-356-9978
02-356-9999
# 8882
# 8984

สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ 089-799-9994
satit.v@chaiyo.com

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

086-558-0985
kittinat77@gmail.com

วิทยา ติยะวงศ์

083-555-9766
witman09@gmail.com
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30. สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.ร.

นภนง ขวัญยืน
ณัชณนนท์ อินทศร
ทีมกลาง
ชานนท์ สารพานิช
31. สานักงานพัฒนาธุรกรรม
นภนง ขวัญยืน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ณัชณนนท์ อินทศร
ทีมกลาง
ชานนท์ สารพานิช
32. สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ
วิชิตร์ แสงทองล้วน
ธนพร ทับสุพรรณ
ทีมกลาง
ศิรพิ ร วัยวัฒนะ
33. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
นภนง ขวัญยืน
ชีววิทยาศาสตร์
อัจฉราพร บุญญพนิช
ทีมกลาง
อโนมา จัตตารีส์
34. ศูนย์คุณธรรม
เยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
ยุภาพร รอมไธสง
ทีมกลาง
วรางคณา ชาครพิพัฒน์
35. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง ทองกร บุญอานาจเดช
ประเทศไทย
นางสาวรฐา โชติธีรชัย
ทีมกลาง
ธนกิจ สถาพรอานนท์
36. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
เชาวลิต ทวนทอง
ชมพูนุท กรรณิการ์
ทีมกลาง
ชานนท์ สารพานิช
37. สานักงานพัฒนาพิงคนคร วิชิตร์ แสงทองล้วน
ธนพร ทับสุพรรณ
ทีมกลาง
ศิริพร วัยวัฒนะ

โทรศัพท์
02-356-9978
02-356-9999
# 8892
# 8878
02-356-9978
02-356-9999
# 8892
# 8878
02-356-9918
02-356-9999
# 8835
02- 356-9967
02-356-9978
02-356-9999
# 8882
# 8984
02-356-9963
02-356-9999
# 8812
# 8840
02-356-9985
02-356-9999
# 8887
# 8805
02-356-9963
02-356-9928
02-356-9999
# 9913
# 8878
02-356-9918
02-356-9999
# 8835
02- 356-9967

ที่ปรึกษา

โทรศัพท์/อีเมล์

วัชระ สุขคะ

087-915-8880
watchara.sukka@hotmail.com

วัชระ สุขคะ

087-915-8880
watchara.sukka@hotmail.com

อนรรฆิยา ชูคล้าย

086-792-6111
anan9449@hotmail.com

วิทยา ติยะวงศ์

083-555-9766
witman09@gmail.com

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

086-558-0985
kittinat77@gmail.com

อนรรฆิยา ชูคล้าย

086-792-6111
anan9449@hotmail.com

สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ 089-799-9994
satit.v@chaiyo.com

อนรรฆิยา ชูคล้าย

086-792-6111
anan9449@hotmail.com

แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
.....................................
คําอธิบาย
1) สํานั กงาน ก.พ.ร. กํ าหนดว า ในการจั ดทําคํารับรองการปฏิ บัติง านขององค การมหาชน ป งบประมาณ
พ.ศ. 2558 ใหองคการมหาชนจัดทํารายละเอียดตัว ชี้วัดทุก ตัว ยกเวนตัว ชี้วัดบัง คับใหเปนตามที่กําหนด
ไวในหนัง สือเวียนของสํานักงาน ก.พ.ร.
ตัวชี้วัด :
คําจํากัดความ :
ขอบเขตของตัวชี้วัด :
สูตรการคํานวณ :
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
2) โปรดสงแบบฟอร มนี้ หลั งจากการเจรจาขอ ตกลงและประเมิ น ผลองค การมหาชน (เจรจาจริ ง) ภายใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห
.....................................

