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 คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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2555 ของ
สวนราชการ



การวางยุทธศาสตรการวางยุทธศาสตร
• แผนการบริหารราชการ
แผนดิน

• แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

การวางแผนปฏิบัตกิารการวางแผนปฏิบัตกิาร
• แผนปฏิบัตริาชการ
ประจําป (คําขอ  
งบประมาณประจําป)

การวัดผลการดาํเนินงาน

 ตามคาํรับรองการปฏิบตั

 

ิ
ราชการ

• เงินรางวลัตามผลงาน

การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล    
และและ

การทบทวนยุทธศาสตรการทบทวนยุทธศาสตร

ระบบการบริหารราชการแผนดินเชิงกลยุทธแบบมุงผลสมัฤทธิ์

Plan 

Do 

Check 

Act 



แผนการบริหาร       
ราชการแผนดิน

(4 ป)
Corporate Scorecard

แผนปฏบิัตริาชการ 
(4 ป)
• กระทรวง/กรม
• กลุมจังหวัด/
จังหวัด

Strategic Business Unit 
Scorecard

• กระทรวง/กรม
• กลุมจังหวัด/จังหวัด   

แผนปฏิบัตริาชการ (รายป)
• กระทรวง กรม
• กลุมจังหวัด/จังหวัด

Team & Individual 
Scorecard

Planning Measurement

เปาประสงค ตัวชี้วัด  

คาเปาหมาย กลยุทธ

Sub-unit Scorecard 

ยุทธศาสตรรฐับาล

ยุทธศาสตรกระทรวง/กรม  

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด

Budgeting

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย กลยุทธ

ระบบการบริหารราชการแผนดินเชิงกลยุทธแบบมุงผลสมัฤทธิ์
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5

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ไดพิจารณา
 เรื่ องการประเ มินความคุมค าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ที่สํ า นักงาน
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ แลวม
 

ี

มติมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

(ค.ต.ป.) รับไปพิจารณาในรายละเอียดรวมกับ สํานักงาน ก.พ.ร. และ
 หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําตัวชี้วัดการประเมินความคุมคาการปฏิบัต
 

ิ

ภารกิจของภาครัฐและใชเปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการของแต
 



ละหนวยงาน โดยใหยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไมจําเปนและใหดําเนินการใหแลว
 เสร็จภายใน 60 วัน แลวแจงผลใหสํานักงบประมาณทราบเพื่อดําเนินการให
 



หนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติ และใชเปนตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาจัดสรร
 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 
2555 ตอไป ทั้งนี้ใหนํา

 ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของไปประกอบในขั้นการดําเนินการตอไป
 ดวย 



สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 24 ม.ค.
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เห็นชอบใหมีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐ
ใหมีความเปนเอกภาพ โดยมีกรอบการประเมินเปน 2 มิติ คือ มิติภายนอกและ
มิติภายใน และการจัดระบบสารสนเทศฐานขอมูลกลางของหนวยงานภาครัฐ
รวมทั้งแนวทางการใชประโยชนจากระบบการประเมินผลภาคราชการ
แบบบูรณาการ โดย

• นําผลคะแนนของระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการสามารถนําไปใชประกอบ
การพจิารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป รวมถึงการเลื่อนเงินเดือนและ
การจดัสรรเงินรางวัลของสวนราชการ

• หนวยงานที่เกีย่วของจัดทําความตกลงรวมกันในการพัฒนาและใชระบบการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ  รวมทั้งชีแ้จงใหสวนราชการตาง ๆ  ไดรับทราบ

•  เริ่มดําเนินงานในสวนราชการไดเต็มรูปแบบ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
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• เมื่อดําเนินงานตามระบบประเมินผลดังกลาวในสวนราชการแลว  ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
 และหนวยงานที่เกีย่วของไปพิจารณาปรับใชในการประเมินผลของจังหวัดและ
 องคการมหาชนตอไป



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 24 ม.ค.
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1.
 

เห็นชอบใหมีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐใหมีความเปน
 เอกภาพ ลดความซ้ําซอนและภาระงานเอกสาร เพื่อใหสวนราชการมุงเนนเฉพาะ
 ตัวชี้วัดหลักที่มีความจําเปน โดยมีกรอบการประเมินผลใน 2 มิติ ดังนี้

มิติภายนอก (คาน้ําหนักเทากับรอยละ 70) ประกอบดวย
- การประเมินผลกระทบ (โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

 สังคมแหงชาติพิจารณาเลือกเฉพาะบางประเด็นที่มีความสําคัญในเชิงนโยบาย
 และสมควรตองมีการประเมินผล)

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิต/ผลลัพธ)
- การประเมินผลประโยชนตอคาใชจาย(Benefit-Cost

 
Ratio) หรือการประเมิน

 ประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-Effectiveness) (โดยใหสํานักงบประมาณ
 พิจารณาเลือกเฉพาะบางโครงการที่สมควรตองมีการประเมินผลในเรื่องดังกลาว)

- ดานคุณภาพความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลประโยชนที่ไดรับจากการใช
 


บริการและที่มีตอกระบวนงานใหบริการ

มิติภายใน (คาน้ําหนักเทากับรอยละ 30) ประกอบดวยตัวชี้วัด
- ดานประสิทธิภาพ
- ดานการพัฒนาองคการ 



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 24 ม.ค.
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2. เห็นควรใหยกเลกิตวัชีว้ัดตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการของสวน ไดแก ตัวชี้วดัระดบั
 ความสาํเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน ตัวชี้วดัระดับ

 ความสาํเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ตัวชี้วดั
 ระดบัความสาํเร็จของการควบคุมภายใน ตัวชี้วดัระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

 แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

3. เห็นชอบใหมีการออกแบบระบบสารสนเทศฐานขอมูลกลางขึ้น อันเปนการเชือ่มโยง
 ฐานขอมูลกลางของประเทศ และฐานขอมูลของสวนราชการเขาไวในฐานขอมูลรวมกนั โดย

 หนวยงานกลางสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดังกลาวได โดยการประมวลผลขอมูลผานทาง
 ระบบอินเตอรเน็ตและระบบ Stat XChange ของสํานักงานสถติิแหงชาติ

การออกแบบระบบโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดการฐานขอมูล โดยแตละ
 สวนราชการมีหนาที่ที่จะตองนําเขาขอมูลพื้นฐานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

 ภาคราชการกาํหนด และขอมูลที่เกีย่วกับตัวชี้วดัตามระบบการประเมินผลแบบบูรณาการไวใน
 ระบบ เพื่อพรอมตอการรายงานและการตรวจสอบสาธารณะ รวมถึงเปดใหหนวยงานกลาง 

องคกรอสิระภายนอก และประชาชนผูสนใจสามารถดึงขอมูลที่อยูในฐานขอมูลไปใชงานได
 


อยางเหมาะสม



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 24 ม.ค.
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ประโยชนของระบบดังกลาวทําใหมีการทํางานแบบ Work Collaboration ลด
 ความซ้ําซอนของการจัดทํารายงาน หนวยงานกลางสามารถทําการตรวจสอบและ
 ประเมินผลผานระบบออนไลนได

4. ผลคะแนนของระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการสามารถ
 นําไปใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป รวมถึงการเลื่อน

 เงินเดือนและการจัดสรรเงินรางวัลของสวนราชการ ดังนี้
- การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ 

ใหนําผลการประเมินระดับองคการเขาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาจัดสรร
 งบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหสวนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดี ไดรับการ

 พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นตามผลการประเมิน
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหนาํผลการประเมินเขาเปนสวน

 หนึ่งของการพิจารณาจัดสรรวงเงินสําหรับเลื่อนเงินเดือนประจําปใหกับแตละสวน
 ราชการ  โดยสวนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีกค็วรไดรับวงเงินในสัดสวนท

 
ี่

มากกวาสวนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดอยกวา
ในทํานองเดียวกัน หากมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

 จัดสรรเปนสิ่งจูงใจหรือเงินรางวัลประจําปของสวนราชการก็ใหใชหลักการจายตาม
 ผลงาน (Performance Pay) เชนเดียวกัน 



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 24 ม.ค.
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5. ใหนาํระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการบางสวน โดยเฉพาะ
 ผลการประเมินของปงบประมาณ พ.ศ.

 
2552 และ พ.ศ.

 
2553 มาประกอบการ

 พิจารณาคําของบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.
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6.

 
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําความตกลงรวมกันในการพัฒนาและใชระบบ

 การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ  รวมทั้งชี้แจงใหสวนราชการตาง ๆ  
ไดรับทราบ

7.
 

เริ่มดําเนินงานไดเต็มรูปแบบ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป
 เมื่อดําเนินงานตามระบบประเมินผลดังกลาวในสวนราชการแลว ใหสํานักงาน 

ก.พ.ร. และหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาปรับใชในการประเมินผลของจังหวัด
 และองคการมหาชนตอไป



หลักการและแนวทาง:
 Public Accountability


 
แตละสวนราชการตองมีความพรอมตอการตรวจสอบ โดยตองจัดใหมีฐานขอมูลสารสนเทศ

 ที่จําเปน (บูรณาการตัวชี้วัด) และเผยแพรตอสาธารณะ ผานทาง website เพื่อแสดงความ
 โปรงใส (ไมตองจัดสงขอมูลและรายงานตางๆ ใหแกหนวยงานกลาง)



 
แตละสวนราชการตองทําการประเมินและรายงานผลดวยตนเอง (Self-assessment 
Report) ตามเกณฑที่กําหนด เพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานะของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัต

 
ิ

ราชการ รวมถึงขดีสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงานในดานตางๆ 

 Public Trust & Confidence


 
หนวยงานกลางจะ access เขาไปในระบบฐานขอมูลสารสนเทศ (อาจจัดใหมี site visit) 
เพื่อสอบทานความถูกตองและประเมินผล เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในดาน

 ตางๆ ตอไป เชน การจัดสรรทรัพยากร การลงโทษและใหรางวัลตอบแทน เปนตน

*เงื่อนไข : แตละสวนราชการตองมอบหมาย CIO ทําหนาที่เปนผูสอบทานความถูกตอง
 และทันเวลาของขอมูลทีน่ําเขาสูระบบดังกลาวนี้

วัตถุประสงค:
เปนการยกระดับธรรมาภิบาลของแตละสวนราชการ ตามแนวทางมาตรฐานสากล

ระบบการประเมินผลภาคราชการ - แบบบูรณาการ

11



ฐานขอมูลกลาง

 ของประเทศ
ฐานขอมูล

ของสวนราชการ

12

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ 
ออกแบบระบบโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดการฐานขอมูลให

 


หนวยงานตาง ๆ สามารถดึงขอมูลที่อยูในฐานขอมูลไปใชงานไดอยางเหมาะสม
 

ออกแบบระบบโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดการฐานขอมูลให
 


หนวยงานตาง ๆ สามารถดึงขอมูลที่อยูในฐานขอมูลไปใชงานไดอยางเหมาะสม

ประมวลผานทางระบบอินเตอรเน็ต และระบบ StatXchange ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

Database กลาง
เชน GFMIS, 
e-Budgeting

ระบบ GES

กรมกรมกรม

กรมกรมกรม

กรมกรมกรม

กรมกรมกรม

กรมกรมกรม

กรมกรมกรม

Database 
ภายในอื่น 

ๆ
ระบบ 
GES

กรม

Database 
ภายในอื่น 

ๆ
ระบบ 
GES

กรม

Database 
ภายในอื่น 

ๆ
ระบบ 
GES

กรม

แตละสวนราชการมีหนาที่ที่จะตองนําเขาขอมูล

 
พื้นฐานของตนไวในระบบ เพื่อพรอมตอการ

 
รายงานและการตรวจสอบสาธารณะ (Public 

Accountability)

Accountability 
Report

หนวยงานกลางสามารถ

 เขาถึงขอมูลสารสนเทศได

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/7/75/Seal_Prime_Minister_of_Thailand.png


ผลการดําเนินงานระดับองคการ
Organizational Performance

ผลงานระดับบุคคล
Individual  Performance

ระดับผลการดําเนินงานระดับผลการดําเนินงาน

B C EDA
1.

 งบประมา

 ณประจําป

 


ของสวน

 ราชการ

2.
Base Pay +  

Merit Increase 
(6% ของฐาน

 เงินเดือน)

3. 
เงิน

 รางวัล

 ตาม

 ผลงาน

ปจจุบันยังไมได

 


แปรผันตามผล

 การดําเนินงาน

แปรผันตาม

 ผลงาน 0-12% 
*

5.00 3.00 1.00

Incentive Scheme

Note: FY 2553 FY 2555

แนวทางการนําผลการประเมินภาคราชการมาใชประกอบใน
 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป การเลื่อนเงินเดือนและเงินรางวัล

*ประเมินปละ 2 ครั้ง  ครั้งละไมเกิน 6% และ

 
ไมเกิน Mid-point ของเงินเดือนแตละบุคคล

13



กรอบการประเมินผลภาคราชการ

• ประเมินผลลัพธ/ผลผลติ 

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
•ระดับกระทรวง
•กลุมภารกิจ (ถามี)
•กรม

• ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
•ระดับความพึงพอใจของผูกาํหนด
นโยบาย

  การเบกิจายงบประมาณตามแผน
  ตนทุนตอหนวยผลผลติ
 ปริมาณผลผลติที่ทําไดจริง
เปรียบเทียบกบัแผน

  การพัฒนาคณุภาพการบริหาร

 จัดภารภาครัฐ

มิติดาน
ประสิทธิภาพ

มิติดานคุณภาพ
การใหบริการ

มิติดาน
การพัฒนา
องคการ

• การประเมินผลประโยชนตอ   
คาใชจาย (Benefit-Cost Ratio) 
หรือการประเมินประสิทธิผลตอ   
คาใชจาย (Cost-Effectiveness)

• การประเมินผลกระทบ 

มิติดาน
ประสิทธิผล

มิ
ต
ิภ
าย
น
อก

มิ
ต
ิภ
าย
ใน



กรอบการประเมินผลของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติภายนอก
(รอยละ70

 
)

การประเมินประสทิธิผล (รอยละ 60)

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
•ระดับกระทรวง
•กลุมภารกิจ (ถามี)
•กรม

การประเมินคุณภาพ (รอยละ10)

• รอยละของระดับความพึงพอใจของ  
ผูรับบริการตอกระบวนการใหบริการ

• รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูกําหนดนโยบาย

มิติภายใน
(รอยละ30 ) การพัฒนาองคการ (รอยละ15)

•ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา  
สมรรถนะของบุคลากร

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา  
ปรับปรุงสารสนเทศ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

การประเมินประสทิธิภาพ
(รอยละ15)

•ตนทุนตอหนวย 

•สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน

•ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน

มิ
ต
ิภ
าย
น
อก

มิ
ต
ิภ
าย
ใน
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กรอบและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 

2555
ของสวนราชการ 
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กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 
2555 ของสวนราชการ 

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 
2555 ของสวนราชการ 

ประเด็นการ

 
ประเมินผล

การปฏบิตัิราชการ
ตัวชี้วดั

น้ําหนัก
(รอยละ)

มิติภายนอก มิติดานประสิทธิผล                               70
 การประเมิน

 
ประสิทธิผล

1 ระดบัความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรล

 

ุ
เปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของกระทรวงและนโยบาย

 สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

20

1.1 ระดบัความสาํเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรล

 

ุ
เปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของกระทรวง

(15)

1.2 ระดบัความสาํเร็จในการขบัเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของ

 รัฐบาล (ถามี)
(5)

2 ระดบัความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวาง

 กระทรวง

(10)

3 ระดบัความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรล

 

ุ
เปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของกลุมภารกิจ

10

4 ระดบัความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ในการบรรล

 

ุ
เปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ/ภารกจิหลกั/เอกสาร

 
งบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา

20
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ประเด็นการ

 
ประเมินผล

การปฏบิตัิราชการ
ตัวชี้วดั น้ําหนัก

(รอยละ)

มิติภายอก (ตอ)
• การประเมิน

 คุณภาพ
5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 7

6. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 3

มิติภายใน 30

• การประเมิน

 ประสิทธิภาพ
7. ระดับความสําเร็จของการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลติ 5

8. ระดับความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 5

9. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลติที่ทําไดจริง
เปรียบเทียบกบัเปาหมายผลผลติตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย

5

• การพัฒนา

 องคการ
10. ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5

11. ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5

12. ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการ

5

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 
2555 ของสวนราชการ 

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 
2555 ของสวนราชการ 



การบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวง

ในยทุธศาสตรที่มีเปาหมายรวมกัน

และการจัดทําตัวชี้วัดรวมยุทธศาสตร (Joint KPIs)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 

2555
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• การจัดสรรทรัพยากร

 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 
(Efficient Resource 
Allocation)

• เชื่อมโยงยุทธศาสตรและ

 
ผลงาน (Bridging 
strategy & 
performance)

• สรางเครือขายความ

 
รวมมือ (Building 
collaborative network)

•ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขา

 
มารวมมือมากขึ้น (

 

Better 
stakeholders 
Engagement)

• ใหแรงจูงใจตามผลงาน 
(Performance-based 
incentives)

KPI KPI KPI KPI

M
in
is
tr
y

M
in
is
tr
y

M
in
is
tr
y

M
in
is
tr
y

นยัสําคัญของการจัดทําตัวชีว้ัดรวม

Joint KPI by Agenda

KPI KPI KPI KPI

Incentive & Reward 
Systems 

M
in
is
tr
y

M
in
is
tr
y

M
in
is
tr
y

M
in
is
tr
y

Past to Present 
(Function‐based)

Present to Future 
(Agenda‐based)

เพื่อใหมีระบบประเมินและติดตามผลการปฏิบตัิราชการตามแนวทางการบริหารจัดการ
เชิงยทุธศาสตรที่หนวยงานมีการกาํหนดเปาหมายและแผนงานรวมกนัระหวางกระทรวง 

Monitoring & Evaluation 
Systems 

Incentive & Reward 
Systems 

Monitoring & Evaluation 
Systems 



1

2

3

4

5

9

6

7

8

ยุทธศาสตรในการจัดทําตัวชี้วัดรวม ประจําป
 


งบประมาณ พ.ศ.

 
2555

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
 ปญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน
 ภาคใต 

ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทา
 อุบัติภัยทางถนน 

ยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม                       
(คุณภาพน้ํา)

ยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม (คุณภาพอากาศ
 และหมอกควัน)

ยุทธศาสตรขาวไทย 

ยุทธศาสตรพลังงานผสม
 

               
(เอทานอล)

ยุทธศาสตรเอดส 

ยุทธศาสตรการปรับปรุงบริการเพื่อ
 เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ

 ธุรกิจของประเทศ 

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด 18 กระทรวง 
ยกเวนกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวง ICT
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สรุปตัวชี้วัดรวมยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 

2555



ตัวอยาง
การจัดทําตัวชี้วัดรวมยุทธศาสตรยาเสพติด

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555



วาระแหงชาติ “พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด”
11 กนัยายน 2554

1. แผนสรางพลังสังคมและพลังชุมชน
2. แผนการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติด 
3. แผนสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพตดิ
4. แผนปราบปรามยาเสพติด 
และบังคบัใชกฎหมาย 

5. แผนความรวมมือระหวางประเทศ
6. แผนสกัดกั้นยาเสพตดิตามแนว

 
ชายแดน

7. แผนบริหารจัดการแบบบรูณาการ 

7 แผน7 แผน 4 ปรับ4 ปรับ

1.ปรบัปรุงขอมูลการขาว
2.ปรบับทบาทพฤติกรรม

 
เจาหนาที่ของรัฐ 

3.ปรบักฎหมาย

 
กฎระเบียบ

4.ปรบัทัศนคติของสังคม

 
และชุมชนมีสวนรวม

 
แกไขปญหายาเสพติด 

3 หลัก3 หลัก

1.

 

หลักเมตตาธรรม
2.

 

หลักนิติธรรม 
3.

 

หลักแกปญหา

 
โดยยึดพื้นที่เปน

 
ตัวตั้ง หรือ Area 
Approach 

6 เรง6 เรง
1.เรงดําเนินการในดาน

 
ขอมูล

2.เรงลดจํานวนผูเสพยาจาก

 
หมูบาน/ชุมชน 

3.เรงแสวงหาความรวมมือ

 
กับตางประเทศและการ

 
สกัดกั้นยาเสพติด 

4.เรงปราบปรามผูคา 
5.เรงแกไขปญหาเยาวชน

 
กลุมเสี่ยง

6.เรงสรางหมูบาน/ชุมชนให

 


มีความเขมแข็ง

มาตรการปองกันมาตรการบําบัดมาตรการปราบปราม

Joint KPIs2:รอยละที่ลดลงของจาํนวนผูเสพ/ผูติด/ผูคายาเสพตดิ (เดิม)Joint KPIs2:รอยละที่ลดลงของจาํนวนผูเสพ/ผูติด/ผูคายาเสพตดิ (เดิม)Joint KPIs1:ปริมาณยาเสพตดิที่จับกุมไดเพิ่มขึ้น(เดิม)Joint KPIs1:ปริมาณยาเสพตดิที่จับกุมไดเพิ่มขึ้น(เดิม)

สํานักงานตาํรวจแหงชาติ
กระทรวงยุติธรรม (ปปส.) กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม (ปปส.) กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม             กอ.รมน.
กระทรวงศึกษาธิการ         กระทรวงวัฒนธรรม         
กระทรวงการทองเที่ยวฯ    กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

.
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รางตัวชี้วัดรวม (Joint KPIs) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 

2555

ลําดบั ชื่อตัวชีว้ัด สวนราชการ

1.1 ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมไดเพิ่มขึ้น(เดิม) กระทรวงยุติธรรม

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

1.2 รอยละที่ลดลงของจํานวนผูเสพ/ผูติด/ผูคายาเสพติด (เดิม) กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงกลาโหม  

กอ.รมน.

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการทองเที่ยวและ

 กีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

กระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงยุติธรรม (ปปส.)

ยุทธศาสตรยาเสพติด ประกอบดวยตัวชี้วัดรวม (Joint KPIs) ดังนี้



ตัวอยาง

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรวม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553



ผลการดําเนินงาน Joints KPIs ที่ดําเนินการตอเนื่อง
ในระหวางปงบประมาณ 2552-2553

ตัวชี้วัด“รอยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได”



ผลการดําเนินงาน Joints KPIs ที่ดําเนินการตอเนื่อง
ในระหวางปงบประมาณ 2552-2553

ตัวชี้วัด“รอยละที่ลดลงของจํานวนผูเสพ/ผูติด/ผูคายาเสพติด”



ขั้นตอนการเจรจาขอตกลงและ

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555



แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสวนราชการ

ไมตองมีการ

 
เจรจา

สนง.ก.พ.ร. จัดทํา

 
เอกสารคํารับรองฯ 
พรอมรายละเอียด

 
ใหมีการลงนาม

 
ตามลําดับ

แนวทางการประชุมเจรจาเพื่อกําหนดตัวชี้วัดคาเปาหมาย ตาม

 
กลไกการเจรจาที่กําหนด โดย

 คณะกรรมการเจรจาฯ เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด  
คาเปาหมาย น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนนในระดับ

 
กระทรวง กลุมภารกิจ สป. กระทรวงของกระทรวงที่รับผิดชอบ  

จัดใหมีการเจรจาโดยคณะกรรมการ

 
เจรจากระทรวงเพื่อตกลงตัวชี้วัดดาน

 
ประสิทธิผล

 

จัดใหมีการเจรจาโดยคณะกรรมการ

 
เจรจากระทรวงเพื่อตกลงตัวชี้วัดดาน

 
ประสิทธิผล

ตกลง

ตกลง

ปฏิเสธ

ปฏิเสธ

สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทํารางรายละเอียดกรอบตัวชี้วัดมิติภายนอก 
ดานประสิทธิผลของแตละกระทรวง/กลุมภารกิจ/กรม

จนท.สาํนักงาน ก.พ.ร.หารือคณะกรรมการเจรจาของ

 
แตละกระทรวง เพื่อพิจารณาตวัชี้วัดมติิภายนอกดาน

 
ประสิทธิผลของกระทรวง/กรม

กระทรวง/กรม
พิจารณาตัวชี้วัด

 
ดานประสทิธิผล

คณะกรรมการ
กระทรวง

และกระทรวง/สป.
รวมเจรจาตกลง

ตัวชี้วัดดานประสิทธิผล



ค ต ป

ครม

30 ธ ค 55

รายงานผล

 
การสอบ

 
ทาน ระหวางป 20 มิ ย 54

ประจําป 29 ก พ
55

ระหวางป 15 ก ค 54

ประจําป 30 มี ค 55

อ ค ต ป
กลุมกระทรวง

สวนราชการจัดทํา 
รายงาน

11

44

22

33

55

รายงานการเงิน

การตรวจราชการ

ตรวจสอบ
 ภายใน 

การปฏิบัติราชการ
 ตามคํารับรองการ
 ปฏิบัติราชการ

การควบคุม
 ภายในและการ

 บริหารความเสี่ยง

รายงานผล

 
การสอบ

 
ทาน

31 ต ค 55

ผลการประเมิน

 
ตามคํารับรองฯ

 
เบือ้งตน

ค.ต.ป.
ประจาํ
กระทรวง

ค ต ป

30 มี ค
56

สํานักงาน 
ก.พ.ร.

3 เม ย 630 ธ ค 55

ผลการประเมินตาม
คํารับรองฯ เสนอ 

ครม
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