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สํานักงาน ก.พ.ร.
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หวขอ

ชี้แจงแนวทางการ
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ติดตามผลการ
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ขององค์การมหาชน
- User name +
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แลกเปลยนและรบฟง
ป ี่
ั ฟั
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดทําคํารับรองฯ และ
การประเมินผล
การประเมนผล

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ห้อง City
หอง
Cit Bi
Bistro
t (ชั
(ชนลอย)
้นลอย)
2

กรอบการประเมิ
กรอบ
การประเมินผลองคการมหาชน ปงบประมาณ พ.
พ.ศ. 2555

¾ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค

¾

ประเมินการตอบสนองความ

การจัดตั้ง อํานาจหนาที่ และงานที่

คาดหวังและความตองการ

องคการมหาชนไดรับมอบหมาย

ของผูรับบริการ และผูมีสวน

เพิ่มเติมจากรัฐบาล

ไดเสีย

น้
นาหนกรอยละ
ําหนักรอยละ A
(ไมนอยกวารอยละ 50)
50)

มิติดาน มิติดาน
ประสิทธิผล คุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน การใหบรการ
ของการปฏบตงาน
การใหบริการ

มิติดาน
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบต
ั ิงาน
¾ ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ
ความคุม
 คาในการบริหาร
และใชงบประมาณรวมถึงทรัพยากร
ทางการเงนอน
ทางการเงินอืน
่

¾

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน

¾

ตัวชี้วด
ั รวม “รอยละของการเบิกจายตาม
แผนการใชเงิน “

น้ําหนักรอยละ C
(ไมนอยกวารอยละ 10)
10)

น้
นาหนกรอยละ
ําหนักรอยละ B
(ไมนอยกวารอยละ 10)
10)

มิติดานการกํากับ
ดูแลกิจการ
¾ ประเมินความสามารถในการ
และพัฒนาองคการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และการกํากับดูแลตนเองที่ดี

¾ ตั
ตวชวดรวม
วชี้วด
ั รวม “ระดั
ระดบการพฒนา
บการพัฒนา
ดานการกํากับดูแลกิจการ”
¾ ตัวชี้วด
ั เลือก “การพัฒนา
องคการ”

น้ําหนักรอยละ 20
20+D
+D

ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
เงื่อนไข

เกณฑ์การให้คะแนน

ให้ PO จดหาองคกรผู
ให
จัดหาองค์กรผ้ประเมิ
ระเมนอสระดาเนนการประเมนความพงพอใจ
นอิสระดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
วิธีการสํารวจ/ แบบสอบถามต้องได้รับความ เห็นชอบจาก คกก.องค์การมหาชน
คกก.องค์การมหาชนเห็นชอบวิธีการสํารวจ/ แบบสอบถามก่อนดําเนินการสํารวจ

วิเิ คราะห์ผ์ ลการ
สํารวจปีที่ผ่านมา

กําํ หนดแนวทาง
การปรับปรุงงาน
เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ
แจงผู
แจ้งผ้รบผดชอบ
ับผิดชอบ

ผ้ผูรบผดชอบ
ับผิดชอบ
ดําเนินการ
ปรับปรุงงาน
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กําํ หนดประเด็็นการ
สํารวจปีต่อไป
จัดจ้างผู้ประเมินอิสระ (ทปษ.)
กํากับการทํางานของ ทปษ.
ตรวจสอบผลการสํารวจ
ตรวจสอบผลการสารวจ
เสนอผลการสํารวจต่อ คกก.
รายงานผลสํารวจพร้อม SAR

โปรดดู ตัวอย่างการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานฯ ปี 2555 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง ซึ่งผู้สํารวจสรุปจากแบบสอบถามปลายเปิดทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ สคพ.นําไปปรับปรุงการทํางานให้ดีขนึ้

ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
หลักการ

เกณฑ์การให้คะแนน
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มาตรา 14 พ.ร.บ. องค์ก์ ารมหาชน พ.ศ. 2542 กําํ หนดให้
ใ ้ “บรรดารายได้
ไ ข้ ององค์ก์ ารมหาชน ไไม่เ่ ป็นรายได้
ไ ท้ ตี่ ้องนําํ ส่ง่
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ”
วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุน้ ให้ คกก. องค์การมหาชนให้ความสําคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนนํางบประมาณที่ได้รบั ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเงินรายได้ (ที่มีอยู่) ไปใช้ปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลักให้บังเกิดผล และลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต
งบประมาณ : ค่าใช้จา่ ยบุคลากร ค่าใช้จ่ายดําเนินการ เงินอุดหนุน ค่าทีด่ นิ สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
แผนการใช้จา่ ยเงิน = เงนงบประมาณทไดรบ
แผนการใชจายเงน
เงินงบประมาณที่ได้รบั + และเงนรายได
และเงินรายได้
แผนการใช้จา่ ยเงินต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก คกก. องค์การมหาชนก่อนเริ่มดําเนินการ
องค์การมหาชนสามารถอธิบายเหตุผลความจําเป็นทีไ่ ม่อาจดําเนินการเบิกจ่ายตามแผนไว้ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
รอบ 12 เดือื น เพือ่ื ประกอบการประเมินิ ผล
หากมีการก่อหนี้ผูกพันตามแผนการใช้จ่ายเงินให้นํามาคํานวณเป็นผลงานได้
ในกรณีที่ใช้จ่ายเงินจนเกิดผลผลิตตามแผนแล้วสามารถประหยัดเงินได้ ให้คิดเป็น 100% ตามแผน
•

สูตรการคํานวณ : จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
X 100
จํานวนเงินค่าใช้จา่ ยตามแผนการใช้จา่ ยเงินที่ได้รบั อนุมตั ิจาก คกก.องค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หลักั ฐานการตรวจประเมิ
ป ิน :
1. รายงานการประชุมครั้งที่ คกก.เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงิน
2. เอกสารประกอบการประชุม วาระรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
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ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าทีข่ อง คกก.

1.1 คกก.ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมภายในเวลาทีก่ ําหนด
1.2 บทบาทของ คกก.ในการติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สาํ คัญ
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

มีการรายงานผลของระบบการควบคุมภายใน
มีการรายงานผลของการตรวจสอบภายใน
มีการรายงานผลของระบบการบริหารความเสีย่ ง
มีการรายงานผลของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
มีการรายงานผลของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินอย่างสม่ําเสมอ

1.3.1 คุณภาพของรายงานด้านการเงิน
1.3.2 คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก
1.3.3 มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างน้อยรายไตรมาส
แก่รัฐมนตรีที่กํากับดแลองค์
แกรฐมนตรทกากบดู
แลองคการมหาชน
การมหาชน
1.4 บทบาทของ คกก.ในการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง
1.4.1 มีการกํากับให้มีการประเมินผลงานผูบ้ ริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ)
ป ม คกก./อนุกรรมการ
1.5 การประชุ
1.5.1 การเข้าร่วมประชุมของ คกก.

1.6 การเปิดเผยข้อมูลู และสารสนเทศทีส่ าํ คัญต่อองค์การมหาชน
ในรายงานประจําปีงบประมาณ ทั้งในด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้
2. การพัฒนาตนเองของ คกก.

11.6.1
6 1 มีมการจดทารายงานการวเคราะหดานการเงนและไมใชการเงน
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
16.2 การเปิดเผยงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.6.3 การเปิดเผยประวัติของ คกก. ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน
และตําํ แหน่ง่ หน้า้ ทีีใ่ นปัปัจจุบัน
1.6.4 การเปิดเผยการเข้าประชุมของ คกก.
1.6.5 การเปิดเผยโครงสร้าง คกก.และอนุกรรมการ
1.6.6 การเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์
1.6.7 การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญขององค์การในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่ คกก.ในทีป่ ระชุมอย่างเป็นทางการโดย คกก.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
6
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ คกก.

ตัวชี้วัดร่วม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักร้อยละ 20)
คําอธิบาย : ผลสําเร็จของระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการพิจารณาจากความสามารถขององค์การมหาชน
ในการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 80)
หลักการ พิพจารณาประเมนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการองคการมหาชนซงตองดาเนนการตามมาตรา
หลกการ
จารณาประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชนซึ่งต้องดําเนินการตามมาตรา 24 แหง
แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแล
องค์การมหาชน ให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรอง
วนท
เรื่อง แนวทางการบรหารของคณะกรรมการองคการมหาชน
แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ทมวตถุ
ที่มีวัตถประสงค์
ประสงค
เพื่อกําหนดมาตรฐานในการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ให้คณะกรรมการองค์การมหาชน
นําไปใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการองค์ก์ ารมหาชน แบ่ง่ เป็ป็นการประเมิ
ป ินใในประเด็
ป ็นย่่อย รวม 18 ประเด็
ป ็น
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 20) เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
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1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.
1.1 คกก. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมภายในเวลาที่กําหนด

4 คะแนน

เนือื้ หาของแผนยุทธศาสตร์์
1) วิสัยทัศน์
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ ทบทวนยุทธศาสตร์เดิมภายใน 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุุประสงค์/นโยบาย/
เป้าประสงค์
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ ทบทวนยุทธศาสตร์เดิมภายใน 1 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
4) กลยุทธ์
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ ทบทวนยุทธศาสตร์เดิมภายในสิน้ ปีงบประมาณ 2554
5) เป้าหมาย

5 คะแนน

 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ ทบทวนยุทธศาสตร์เดิมได้ก่อนสิน้ ปีงบประมาณ 2554 อย่างน้อย 1 เดือน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ ทบทวนยุทธศาสตร์เดิม ภายในไตรมาสที่ 1/2555

หมายเหตุ : แผนยุทธศาสตร์์ คืือ แผนกําํ หนดทิศิ ทางการทําํ งานขององค์ก์ ารมหาชน ในแผนจะระบุ
ใ
วิสัยทัศั น์์ ภารกิจิ วัตั ถุประสงค์์
กลยุทธ์ และเป้าหมายที่องค์การมหาชนต้องการบรรลุภายในระยะเวลาของแผน
: แผนยุทธศาสตร์ให้หมายรวมถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558
ในส่วนที่องค์การมหาชนเกี่ยวข้อง ซงองคการมหาชนตองจดทาตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท
ในสวนทองคการมหาชนเกยวของ
ซึ่งองค์การมหาชนต้องจัดทําตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สงหาคม
สิงหาคม 2554
(อ้างอิงหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ นร 0506/ว 138 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554)
หลักฐาน : สําเนาหนังสือนําส่งแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 หรือสําเนารายงานการประชุม คกก.องค์การมหาชน
ใ ั้ ี่ ี
ิ
ใ ้
็
ศ ส ์ใ ่ หรอทบทวนยุ
ื
ศส ์ ิ
ในครงทมการพจารณาใหความเหนชอบแผนยุ
ทธศาสตรใหม
ทธศาสตรเดม

หากเนื้อหาของแผนไม่ครบทุกประเด็นที่กําหนด ขอปรับลดคะแนนประเด็นละ 0.2 คะแนน
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แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)
วิสัยทัศน์ …………………………………
วสยทศน
พันธกิจ 1. …………………………………
2. ………………………………….
ค่านิยมองค์การ …………………………………
คานยมองคการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3

• เป้าประสงค์
• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

• เป้าประสงค์
• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

• เป้าประสงค์
• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

กลยุทธ์
• …………………………….…….
• ……………………………………

กลยุทธ์
• …………………………….…….
• ……………………………………

กลยุทธ์
• …………………………….…….
• ……………………………………

โโครงการ/ผลผลิิต-กิิจกรรม
…………………………………….

โโครงการ/ผลผลิิต-กิิจกรรม
……………………………………..

โโครงการ/ผลผลิิต-กิิจกรรม
…………………………………….

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.
1.2 บทบาทของ คกก. ในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สาํ คัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
เหตุผล : พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 (มาตรา 24) บัญญัตใิ ห้ คกก. มีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงาน
ทั่วไปขององค์การมหาชน ผลการบริ
ทวไปขององคการมหาชน
ผลการบรหารจดการองคกรเปนเครองมอสาคญทสนบสนุ
หารจัดการองค์กรเป็นเครื่องมือสําคัญทีส่ นับสนนการทํ
นการทางานชอง
างานชอง คกก.
คกก และชวยใหองคการมหาชนไดรบ
และช่วยให้องค์การมหาชนได้รบั
คําแนะนํา/นโยบายที่เป็นประโยชน์ตอ่ การทํางาน ได้ทนั เวลา

หลักฐาน : สําเนาวาระการประชุม
และรายงานการประชุม

1 คะแนน

มีการรายงานคณะกรรมการ 1 ครั้งต่อปี

2 คะแนน

มีการรายงานคณะกรรมการ 2 ครั้งต่อปี

3 คะแนน

มีการรายงานคณะกรรมการ 3 ครั้งต่อปี

4 คะแนน

มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)

5 คะแนน

มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน และกําหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณา
ถาไมใชวาระเพอพจารณาทุ
ื่ ิ
กครงั้ ขอปรบลด
ป ั 0.5
0 5 คะแนน
้ ไ ่ใ ่

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
125
1.2.5

มีการรายงานผลของระบบการควบคุมภายใน
มีการรายงานผลของการตรวจสอบภายใน
มีการรายงานผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
มีการรายงานผลของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
มีการรายงานผลของระบบการบริหารทรัพยากรบคคล
มการรายงานผลของระบบการบรหารทรพยากรบุ
คคล

ผลการพิจารณาของคณะอนุ กก.ฯ ยังั คงต้้อง
นําเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาของ คกก. PO

การรายงานผล (5 ระบบ) ของไตรมาสที่ 4 ต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป (เดือนธันวาคม 2555)
10
ใน SAR ให้ระบุผลการดําเนินงานเป็น n/a คะแนน = 1

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.
การควบคมภายในและการบริ
การควบคุ
มภายในและการบรหารความเสยง
หารความเสี่ยง
1.2.1 มีการรายงานผลของระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO
เอกสารประกอบการตรวจ
: แบบ ปย. 2-1, แบบ ปย.1, แบบ ปย.2, แบบติดตาม ปย.2

1) สภาพแวดล้อม
ของการควบคมม
ของการควบคุ

2) การประเมิน
ความเสี่ยง
ความเสยง

3) กิจกรรมการ
ควบคมม
ควบคุ

4) สารสนเทศ
และการสื่อสาร
และการสอสาร

5) การติดตามผล
และการประเมินผล
และการประเมนผล
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การบริหารความเสี่ยง
การบรหารความเสยง

ความเสี่ยงในการบริหารองค์กร : เหตการณ์
ุ
ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

ระบบบรหารความเสยง
ระบบบริ
หารความเสี่ยง : ระบบการบรหารปจจยและควบคุ
ระบบการบริหารปัจจัยและควบคมกิ
มกจกรรม
จกรรม รวมทงกระบวนการดาเนนงานตางๆ
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ โดยลดมู
โดยลดมลเหต
ลเหตุ
แต่ละโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
หน่วยงานเป็นสําคัญ
หนวยงานเปนสาคญ

การจัดลําดับความเสี่ยง
 คําํ นวนระดับั ความเสีย่ี ง (Risk Exposure) เท่า่ กับั ผลคูณของคะแนนระหว่่างโอกาสที
โ
ีจ่ ะเกิดิ กัับความ
เสียหายเพื่อจัดลําดับความสําคัญ และใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน
 จดทาแผนภู
จัดทําแผนภมิมความเสยงเพอใหผู
ความเสี่ยงเพื่อให้ผบ้ ริรหารและคนในองคกรไดเหนภาพรวมวาความเสยงมการกระจาย
หารและคนในองค์กรได้เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมีการกระจาย
ตัวอย่างไร

ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์
(Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

ข้อมูล : www.opdc.go.th/uploads/files/recklessness_01april2009.ppt

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ
(Compliance Risk)
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แผนภููมิความเสี่ยง (Risk Profile)
มาก

ผล
กระ
ทบ

นอย

ความเสี่ยงปานกลาง
ผลกระทบรุ
ผลกระทบรนแรงมาก
นแรงมาก
โอกาสเกิดนอย
ความเสีีย่ งตําํ่
ผลกระทบนอย
โอกาสเกิดนอย
นอย
นอย

ความเสี่ยงสูง
ผลกระทบรุ
ผลกระทบรนแรงมาก
นแรงมาก
โอกาสเกิดมาก
ความเสีีย่ งปานกลาง
ป
ผลกระทบนอย
โอกาสเกิดมาก

โอกาสที่จะเกิด

มาก

แผนภููมิความเสี่ยง (Risk Profile)
5
4
ผล
กระ
ทบ

มาก

4

5

สูสงง

3

ปาน กลาง

2
1

สูง

ต่ํา
1

2

3

โอกาสที่จะเกิด
โอกาสทจะเกด

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.

1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างสม่ําเสมอ
1.3.1 คุณภาพของรายงานด้านการเงิน
1.3.2 คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก
1 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน

ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
มีการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
มีการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายพร้อมทั้งระบุปญ
ั หาอุปสรรค

หลักฐานประกอบการประเมินผล
1 สาเนาเอกสารประกอบการประชุ
1.
ํ
ป
ป ม
ขอข้อมูลประกอบ
• ความถี่ของการรายงานต่อ คกก.
• วาระการประชุม

1.3.3 มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างน้อยรายไตรมาสแก่รฐั มนตรีที่กํากับดูแู ลฯ
1 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน

ไม่มีการส่งรายงาน
มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก
มการสงรายงานผลการดาเนนงานดานการเงนและดานภารกจหลก
แก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน 1 ครั้งต่อปี
มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก
แก่รัฐมนตรีที่กํากับดแลองค์
แกรฐมนตรทกากบดู
แลองคการมหาชน
การมหาชน 2 ครงตอป
ครั้งต่อปี ขึขนไป
้นไป

หลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนาหนังสือ/บันทึกข้อความนําส่งรายงาน
2. รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานประจําปี

รายงานฯ มีด้านการเงินหรือด้านภารกิจหลักเพียงด้านเดียว ขอปรับลดคะแนน 0.5 คะแนน
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1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.

1.4 บทบาทของ คกก.ในการกํากับให้มีการประเมินผลงานผูบ้ ริหารระดับสูง
1 4 1 มการกากบใหมการประเมนผลงานผู
1.4.1
มีการกํากับให้มีการประเมินผลงานผ้บริรหารระดบสู
หารระดับสงง (รองจากผู
(รองจากผ้บริรหารสู
หารสงสด
งสุด 2 ระดบ)
ระดับ)
1 คะแนน

ไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และไม่มีการประเมินผลงาน

2 คะแนน

มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน แต่ไม่มีการประเมินผลงาน

3 คะแนน

มีการประเมินผลงาน แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

4 คะแนน

มีการประเมินผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่ไม่ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์

5 คะแนน

มีการประเมินผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและนําไปใช้ประโยชน์

หลักฐานประกอบ :
• หลักเกณฑ์การประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูง
• วิธีการนําผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์
• โครงสร้างตําแหน่ง
• โครงสร้างเงินเดือน

ผู้บริหารระดับสูง : ผู้ได้รบั เงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รอง ผอ. ผจก.ฝ่าย ผอ.สํานัก เป็นต้น
หลักฐาน : รายงานการประชม
การมหาชนครั้งที่เสนอให้ทราบว่าองค์การมหาชนได้ดําเนินการประเมินผลงาน
หลกฐาน
รายงานการประชุม คกก.องค์
คกก.องคการมหาชนครงทเสนอใหทราบวาองคการมหาชนไดดาเนนการประเมนผลงาน
ผู้บริหารระดับสูงแล้วเสร็จ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างไร
กรณีมีผค้ รองตํ
าแหน่งผ้บรหารระดบสู
ริหารระดับสงง 2 ระดบ
ระดับ (รองจาก ผอ.)
ผอ ) แตประเมนไดเพยง
แต่ประเมินได้เพียง 1 ระดบ
ระดับ ขอปรั
บลด 0.5
0 5 คะแนน
กรณมผู
รองตาแหนงผู
ขอปรบลด
การเสนอผลการประเมินต่อ คกก. องค์การมหาชนกําหนดภายในตุลาคม 2555
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หากแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 ขอปรับลด 0.5 คะแนน

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.

1.5 การประชุม คกก./อนุกรรมการ
1 5 1 การเขารวมประชุ
1.5.1
ร ้ ร่ ปร ชมของ คกก.
1 คะแนน

ร้อ้ ยละ 50 ของจําํ นวนการประชุ
ป มคณะกรรมการมีีกรรมการเข้า้ ประชุ
ป มร้อ้ ยละ 80 ขึนึ้ ไปของจํ
ไป
าํ นวนกรรมการ

2 คะแนน

ร้อยละ 60 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ

3 คะแนน

ร้อ้ ยละ 70 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกี รรมการเข้า้ ประชุมร้อ้ ยละ 80 ขึนึ้ ไปของจํ
ไ
านวนกรรมการ

4 คะแนน

ร้อยละ 80 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ

5 คะแนน

ร้อยละ 90 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ

กรณีที่กรรมการโดยตําแหน่งมอบหมายผู้แทนให้เข้าร่วมการประชุม คกก. องค์การมหาชนแทน
ให้มอบหมายได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตําแหน่ง
หากมีผี ู้รบมอบหมายคนที
ั
ี่ 3 เข้า้ ปประชุมแทน การประชุ
ป มครงนนไมนบวามี
ั้ ั้ ไ ่ ั ่ ีกรรมการโดยตาแหนงนนเข้
โ ํ
่ ั้ า้ ปประชุมด้้วย
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1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนในรายงานประจําปีงบประมาณ
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถููกต้องเชื่อถือได้

1.6.1 มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก)
1 คะแนน

ไม่มีการเปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2 คะแนน

มีการเปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน แต่มีรายละเอียดน้อยมาก

3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

มีก ารเปิ ด เผยคํา อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ข องฝ่ า ยจั ด การ ทั้ ง ในด้ า นการเงิ น และไม่ใ ช่ก ารเงิน ถึ ง สาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ
มีก ารเปิ ด เผยคํา อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ข องฝ่ า ยจั ด การ ทั้ ง ในด้ า นการเงิ น และไม่ใ ช่ก ารเงิน ถึ ง สาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
มีก ารเปิ ด เผยคํา อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ข องฝ่ า ยจั ด การ ทั้ ง ในด้ า นการเงิ น และไม่ใ ช่ก ารเงิน ถึ ง สาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางการแก้ไข

√
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1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนในรายงานประจําปีงบประมาณ
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถููกต้องเชื่อถือได้
1.6.2 การเปิดเผยงบการเงิน
1) งบดุลุ
2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1 คะแนน

ไม่มีการเปิดเผยงบการเงิน

2 คะแนน

มีการเปิดเผยงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน มีเพียง 1 ส่วน

3 คะแนน

มีการเปิดเผยงบการเงิน แต่
มการเปดเผยงบการเงน
แตรายละเอยดไมครบถวน
รายละเอียดไม่ครบถ้วน มีมเพยง
เพียง 2 สวน
ส่วน

4 คะแนน

มีการเปิดเผยงบการเงิน และมีรายละเอียดครบถ้วน 3 ส่วน แต่ไม่มีหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5 คะแนน

มีการเปิดเผยงบการเงินครบถ้วนทั้ง 4 สวน
มการเปดเผยงบการเงนครบถวนทง
ส่วน (ขอ
(ข้อ 1) – 4))

√
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1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนในรายงานประจําปีงบประมาณ
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถููกต้องเชื่อถือได้
1.6.3 การเปิดเผยประวัติของ คกก. (อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน
และตํําแหน่ง่ หน้า้ ทีี่ในปัปัจจุบนั )
1 คะแนน ไม่มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ
2 คะแนน มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ เพียง 1 ประเด็น
3 คะแนน มการเปดเผยประวตของคณะกรรมการ
มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ 2 ประเดน
ประเด็น
4 คะแนน มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ 3 ประเด็น
5 คะแนน มการเปดเผยประวตของคณะกรรมการครบ
มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการครบ 4 ประเดน
ประเด็น

เปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนในรายงานประจําปีงบประมาณ
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถููกต้องเชื่อถือได้
1.6.4 การเปิดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
1 คะแนน ไม่มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่มีการประชุม
5 คะแนน มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุุมคณะกรรมการในการประชุมุ ทุกุ ครั้ง

1.6.5 การเปิดเผยโครงสร้าง คกก. และอนุุกรรมการ
1 คะแนน ไม่มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
โ
้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่่ไม่่ครบทุกคณะทีส่ี ําคััญ
3 คะแนน มีีการเปิปิดเผยโครงสร้
5 คะแนน มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญได้ครบถ้วนทุกชุด
21 คคล
อนุ กก.ที่สําคัญ เช่น อนุ กก.ตรวจสอบและประเมินผล และ อนุ กก.สรรหาและค่าตอบแทน หรืออนุ กก.ด้านบุ

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนในรายงานประจําปีงบประมาณ
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถููกต้องเชื่อถือได้

1.6.6 การเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์
การเปดเผยพนธกจ
การเปิ
ดเผยพันธกิจ แผนการปฏิ
แผนการปฏบตงาน
บัติงาน และกลยุ
และกลยทธ์
ทธ ประกอบด้
ประกอบดวย
วย
1) มีการเปิดเผยประวัติความเป็นมาขององค์การ
2) มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ลักษณะการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่ผ่านมา
3)) มีีการเปิปิดเผยภาพรวมการปฏิ
ป บิ ัติงานตามพัันธกิิจในปั
ใ ปัจจุบัน
4) มีการเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย การปฏิบัติงานขององค์การในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
1 คะแนน ไม่มีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์
2 คะแนน มีการเปิดเผยพันธกิจ หรือแผนการปฏิฏบัติงาน หรือกลยุทุ ธ์ เพียง 1 ประเด็น
3 คะแนน มีการเปิดเผยพันธกิจ และ/ หรือแผนการปฏิบัติงาน และ/หรือกลยุทธ์ 2 ประเด็น
แนน มมีการเปิ
รเปดเเผยพั
ย นธ
นธกิจ แแผนการปฏิ
น รปฏบบัติงานน แล
และกลยทธ์
ลยุ ธ
4 คะแนน
5 คะแนน มีการเปิดเผยประวัติความเป็นมาขององค์การ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์

√
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1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก.

1 6 การเปิ
1.6
การเปดเผยขอมู
ดเผยข้อมลและสารสนเทศที
ลและสารสนเทศทสาคญตอองคการมหาชนในรายงานประจาปงบประมาณ
่สําคัญต่อองค์การมหาชนในรายงานประจําปีงบประมาณ
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้
1 6 7 การเปดเผยขอมู
1.6.7
การเปิดเผยข้อมลที
ลทสาคญขององคการในเวบไซตขององคการมหาชน
่สําคัญขององค์การในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ ําคัญครบถ้วนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ
1) มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจําปีในเว็บไซต์
2) มการเปดเผยขอมู
มีการเปิดเผยข้อมลโครงการลงทนที
ลโครงการลงทุนทสาคญในเวบไซต
ส่ ําคัญในเว็บไซต์ ***
3) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
4) มีการเปิดเผยข้อมูลการแถลงทิศทางนโยบายขององค์การ โดยผู้บริหารในเว็บไซต์
5) มีการเปิดเผยข้อมูลู การปฏิฏบัติงานตามนโยบายรัฐในเว็บไซต์
6) มีการเปิดเผยข้อมูลแผนงานที่สาํ คัญในเว็บไซต์
7) มีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นเว็บไซต์
8) มีการเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินที่สาํ คัญในเว็บไซต์
9) มการเปดเผยขอบงคบและ/หรอระเบยบขององคการ
มีการเปิดเผยข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การ

1 คะแนน

ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

2 คะแนน

มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าํ คัญ 2 ประเด็น

3 คะแนน

มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าํ คัญ 4 ประเด็น

4 คะแนน

มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าํ คัญครบถ้วน 6 ประเด็น
มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าํ คัญครบถ้วนและทันกาล
ครบทั้ง 9 ประเด็น

5 คะแนน

*** ไมมโ
ไม่มโี ครงการลงทน
ร ร ุน
5 คะแนน = มีการเปิดเผยข้อมูล
และสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วน
และทันกาลครบทัง้ 8 ประเด็น
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2. การพัฒนาตนเองของ คกก.
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น็ เกียี่ วกับั ผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพืือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1 คะแนน ไม่มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
3 คะแนน มีีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที
ใ ีป่ ระชุมอย่างเป็น็ ทางการ
• มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการ
5 คะแนน • คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

√
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2. การพัฒนาตนเองของ คกก.
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
1 คะแนน



ไม่มกี ารจัดให้มีกิจกรรมทีเ่ ป็นการส่งเสริมความรูคู้ วามสามารถของคณะกรรมการ

2 คะแนน










มีการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
มีการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
โ
โดยแตละกจกรรมมความสอดคลองกบภารกจหลกขององคการมหาชน
่ ิ
ี
ส
้ ั
ิ ั
์
ช
มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
โดยแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
โดยแตละกจกรรมมความสอดคลองกบภารกจหลกขององคการมหาชน
มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการสรุปผลจากกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการและมีการจัดทํารายงานจาก
กิจกรรมทีด่ าํ เนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พพ.ศ.2555
กจกรรมทดาเนนการใหแลวเสรจภายในปงบประมาณ
ศ 2555
มีการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
โดยแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
ุ
มีการระบระยะเวลาของการอบรม
สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการสรุปผลจากกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการและมีการจัดทํารายงานจาก
กิจกรรมทีด่ าํ เนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีการนําผลของกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรูคู้ วามสามารถของคณะกรรมการมาประยุกุ ต์ใช้กบั กิจกรรมของ
องค์การมหาชน

3 คะแนน
4 คะแนน

5 คะแนน







√
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เอกสารประกอบ 3

องค์การมหาชนรายงานผลความคุม้ ค่าของการปฏิบัติงานในปี 2555
ระบุผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิตและผลลัพธ์) ที่สงั คมได้รับเพื่อประกอบการ
รายงานผลการประเมินรอบ 12 เดอน
รายงานผลการประเมนรอบ
เดือน
ส่งเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน
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เกณฑ์จัดกลุ่มผลการประเมินองค์การมหาชน ประจําปี 2555
1.
คุณภาพของตัวชี้วัด
(น้ําหนักร้อยละ 25)

2.
ป ิทธิิผลของการจััดทํํา
ประสิ
รายงานการประเมินตนเอง
รอบ 12 เดือน
(น้ําหนักร้อยละ 25)
(นาหนกรอยละ

1.1 ตัวชีว้ ัด
ครอบคลมม
ครอบคลุ
วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง

2.1 ผลการประเมินตนเอง
แตกต่างจากของที่ปรึกษา
สกพร.
2.2 มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการประเมินผล เอกสาร
มีความครบถ้วน

1.2 ประเภทของ
ตัวชีว้ ัด เป็น
ตัวชีว้ ัดผลผลิต
หรือผลลัพธ์

2.3 รายงานการประเมิน
ตนเองมีความครบถ้วน
สมบูรณ์

3.
เกณฑ์การประเมินผล
เกณฑการประเมนผล
มีความท้าทาย
(น้ําหนักร้อยละ 25)

4.
คะแนนผลการ
ประเมินตัวชี้วัดร่วม
(การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์กร
(น้ํา้ หนักร้อยละ 25)

3.1 มีตัวชี้วดั เพิ่มในมิตทิ ี่
2/3/4
และมีผลคะแนนไม่ตา่ํ กว่า 3
และมผลคะแนนไมตากวา
3.2 ร้อยละ 50 ของตัวชีว้ ัดมิติ
มีเกณฑ์การให้คะแนน
ทที่ 1 มเกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ 3 สูงกว่า baseline
ปี 2554

4.1 ผลประเมิน
ตัวชีว้ ัดร่วม
ปี 2555

3.3 มีค่าเป้าหมายสูงกว่า
ส่วนราชการ
(ตัวชี้วดั ลักษณะเดียวกัน)
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1.1 ตัวชี้วัดครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง (น้ําหนักร้อยละ 12.5)


1
ตัวชี้วัดไม่ครอบคลุม 
วัตถุประสงค์การ
จัดตั้ง

3
ตัวชี้วัดครอบคลุม
วัตถุประสงค์การ
จัดตั้ง (บางส่วน)



5
ตัวชี้วัดครอบคลุม
วัตถุประสงค์ การ
จัดตั้ง (ทั้งหมด)

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ปี 2555

1) ใให้ก้ ารช่ว่ ยเหลือื ทางการเงิินและทางวิชิ าการทีเี่ กียี่ วโยงกั
โ บั
การช่วยเหลือทางการเงิน ในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศ
เพอนบาน
ื่ ้

จําํ นวนโครงการให้
โ
ใ ค้ วามช่ว่ ยเหลืือทางวิิชาการแก่ป่ ระเทศ
เพื่อนบ้าน
จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพอนบาน
ื่ ้
จํานวนโครงการทีด่ าํ เนินการแล้วเสร็จ 1 ปี ที่ได้รบั การ
ประเมินผลความสําเร็จ

2) ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) รวบรวมข้้อมูล ศึกษา วิเคราะห์์ วิจัย และจัดทําข้้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการกําหนดหรือการดําเนินนโยบายและมาตรการการ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน

ระดับความสําเร็จ็ ของการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ 3 ปีขึ้นไป เพื่อจัดทําข้อเสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างประสิทธิผลโครงการให้ความ
ช่ว่ ยเหลืือแก่่ประเทศเพืือ่ นบ้า้ น

4) ประสานการใช้อํานาจหน้าที่หรือการดําเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐองค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา Country Strategy ของ
ประเทศผู้รับความช่วยเหลือ
ระดับความสําเร็จของการร่วมงานกับสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1.2 ประเภทของตัวชี้วัด (น้ําหนักร้อยละ 12.5)

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ปี 2555

ประเภทของตัวชี้วัด

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน

ผลลัพธ์

ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน(เปอร์เซ็นไทล์)

ผลลัพธ์

จํจานวนนกเรยนของโรงเรยนทไดรบการคดเลอกเปนผู
านวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผ้แทนประเทศไทยเขารวมแขงขนโอลมปกวชาการระดบนานาชาตใน
ทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติใน 7 สาขาวชา
สาขาวิชา
ทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชาและ สอวน. 2 สาขาวิชา
ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมือ่ เทียบเป็นคะแนน TOEFL

ผลลัพั ธ์์

จํจานวนโครงงานทผานคณะกรรมการกลนกรองเพอรวมแสดงงานประชุ
านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชมวิ
มวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงประเทศไทย
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.)
(วทท ) หรอท
หรือที่
ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

ั ธ์
ผลลพธ

จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ

1
3
5
ร้อ้ ยละของนักั เรีียนทีีไ่ ด้ร้ ับทุนศึกึ ษาต่อ่ ในประเทศด้
ใ ป
า้ นวิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี
โ โ ใี นระดับั ปริ
ปญ
ิ ญาตรีี (ร้
( อ้ ยละ))
 ตัวชี้วัดกระบวนงานมาก  ตัวชี้วัดผลผลิตมากที่สุด  ตัวชี้วัดผลลัพธ์มากที่สุด
จํานวนนักเรียนที่ไทีด้่สรับุดทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ผลลัพธ์

จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ชั้นนํา 100 ลําดับแรกของโลก
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ศกึ ษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ร้อยละของนักเรียนที่ศกึ ษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์
ผลลพธ

จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 ทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry (รายวิชา)
จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจากหน่วยวิจัยภายนอก

ผลลัพธ์

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป

ผลลัพธ์

ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง (สํารวจความคิดเห็น)

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์

ผลผลิต
29

2. ประสิทธิผลของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน (น้ําหนักร้อยละ 25)
2.1 ความแตกต่างของผลคะแนนการประเมินตนเองและผลคะแนนการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. (น้ําหนักร้อยละ 10)
1

ผลต่าง SAR และผลประเมิน
ปี 2555 ไม่เกินค่า max

3

5

ผลต่าง SAR และผลประเมิน
ปี 2555 ไม่เกินค่า mean

ผลต่าง SAR และผลประเมิน
ปี 2555 ไม่เกินค่า min

2.2 การจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลเป็นระบบ มีเอกสารครบถ้วน
พร้อมรับการตรวจสอบ ณ ที่ตั้งองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 10)
1
ต้องส่งหลักฐานประกอบการประเมิน
เพิ่มเติมภายหลัง
เพมเตมภายหลง

3
ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนน
ผลตอการเปลยนแปลงคะแนน

5
มีหลักฐานพร้อมให้ตรวจสอบได้ทนั ที

2. 3 รายงานการประเมินผลตนเองมีความครบถ้วน สมบูรณ์ (น้ําหนักร้อยละ 5)
1

3

5

มีการรายงานประเด็นทีส่ าํ คัญ เช่น คําชี้แจง มีการรายงานประเด็นทีส่ าํ คัญ เช่น คําชี้แจง มีการรายงานประเด็นทีส่ าํ คัญ เช่น คําชี้แจง
ปัจจัยสนับสนนน และอุ
ปจจยสนบสนุ
ล อปสรรค
ปสรรค ได้
ไดรอยละ
ร้อยล 10 ปจจยสนบสนุ
ปัจจัยสนับสนนน และอุ
ล อปสรรค
ปสรรค ได้
ไดรอยละ
ร้อยล 40 ปจจยสนบสนุ
ปัจจัยสนับสนนน และอุ
ล อปสรรค
ปสรรค ได้
ไดรอยละ
ร้อยล 70
– 39 ของรายงานการประเมินผลตนเอง
– 69 ของรายงานการประเมินผลตนเอง
- 90 ของรายงานการประเมินผลตนเอง
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3. เกณฑ์การประเมินผลมีความท้าทาย (น้ําหนักร้อยละ 25)
3.1 มีตัวชี้วัดเพิ่มในมิติที่ 2 – 4

(น้ําหนักร้อยละ 10)

9 มิมตท
ติที่ 2 มตวชวดเพมเตมนอกจากรอยละของระดบความพงพอใจในการใหบรการขององคการมหาชน
มีตัวชี้วัดเพิ่มเติมนอกจากร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน และตวชวดเพมเตม
และตัวชี้วัดเพิ่มเติม
มีผลงานสูงกว่าคะแนน 3 (น้ําหนักร้อยละ 2.5)
9 มิติที่ 3 มีตัวชี้วัดเพิ่มนอกจาก ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน และตัวชี้วัดเพิ่มเติมมีผลงานสูงกว่าคะแนน 3
(น้ําหนักร้อยละ 2.5)
9 มีการประเมินความสําเร็จของการนําข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
( า้ํ หนัักร้้อยละ 2.5))
(นํ
9 มิติที่ 4 มีตัวชี้วัดเพิ่มนอกจากระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และตัวชี้วัดเพิ่มเติมมีผลงานสูงกว่าคะแนน 3
(น้ําหนักร้อยละ 2.5)
(นาหนกรอยละ
2 5)
3.2 ร้อยละ 50 ของตัวชี้วัดมิติที่ 1 มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 3 สูงกว่าผลการปฏิบัติงานปี 2554
(ค่า baseline) (น้ําหนักร้อยละ 10)
3.3 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดลักษณะเดียวกันสูงว่าค่าเป้าหมายของส่วนราชการ (น้ําหนักร้อยละ 5)
ยกเว้นตัวชี้วัดร่วม

4. คะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดร่วม (การกํากับดูแลกิจการ) (น้ําหนักร้อยละ 25)
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ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

วันที่

กิจกรรม
องค์การมหาชนส่งสําเนาคํารับรองการปฏิบัติงานที่ลงนามแล้ว เอกสารประกอบคํารับรองฯ พร้อม
รายละเอียดตัวชีว้ ัด (KPI Template) จํานวน 2 ชุด และแผ่นซีดี - รอม 1 แผ่น ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

เดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์ 2555

สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งรายงานแจ้งสรุปผลตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วดั (KPI Audit) เพื่อให้องค์การมหาชน
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิฏบัติงานตามคํารับรองการปฏิฏบัติงานขององค์การมหาชนได้อย่างถูกู ต้องและ
เหมาะสม
กรณีได้รับแจ้งให้ปรับแก้รายละเอียดตัวชี้วดั ขอให้องค์การมหาชนดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
2 สัปดาห์ และส่งรายละเอียดตัวชีว้ ัดทีป่ รับแก้ไปที่ ppo@opdc.go.th
@p g
เพื่อเป็นข้อมลประกอบการ
ู
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

วันที่ 30 เมษายน
2555

องค์การมหาชนส่งรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
ก พ ร ภายในวนท
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยสงเปนเอกสาร
โดยส่งเป็นเอกสาร จานวน
จํานวน 3 ชุชดด และ
2555) ไปยงสานกงาน
แผ่นซีดี - รอม 1 แผ่น ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
สิ้นสุดการรับเรื่องขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ําหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ถ้ามี)
องค์การมหาชนกรอก e - SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ www.opdc.go.th

เดือนพฤษภาคม –
เดอนพฤษภาคม
มิถุนายน 2555

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลฯ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
สํานักงาน กก.พ.ร.แจงผลการตรวจสอบรายงานความกาวหนาผลการปฏบตงานตามคารบรองการ
พ ร แจ้งผลการตรวจสอบรายงานความก้ าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามคํารั บรองการ
สานกงาน
ปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน เพื่อให้องค์การมหาชนทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และจัดเตรียมข้อมูล
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พร้อมรับการตรวจประเมินรอบ 12 เดือน

กําหนดการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กําหนดแห่งละประมาณ 30 นาที)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
(ประธาน)
2. นายสุรพล นิติไกรพจน์
3. นางพรรณขนิตตา บุญครอง
4. นายการุณ กิตติสถาพร
5. นางดวงสมร วรฤทธิ์
6. นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
1. นายกอปร กฤตยากีรณ
(ประธาน)
2. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
3. นายชิต เหล่าวัฒนา
5. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
6. นายสุทัศน์ ยกส้าน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
1. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
(ประธาน)
2. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
4. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
6. นายสมบัติ ธํารงธัญวงศ์
7. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

วันที่ 7 มิถุนายน 2555
1. นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
(ประธาน)
2. นายอาวุธ วรรณวงศ์
3. นายศิริพงศ์ อทัญญูตา
4. นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
5. นายก้องกิติ พูสวัสดิ์
6. นายอาชว์ เตาลานนท์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และภูมิสารสนเทศ

สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
แห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
หอภาพยนตร์

สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

