คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เดือนธันวาคม 2559

กระบวนงานทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44)
1. วัตถุประสงค์
คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงสำหรับกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กระทรวงอุตสำหกรรม สำหรับ
ใช้ในทำงกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลสำเร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
2. ขอบเขต
ครอบคลุมขัน้ ตอนกำรทำงกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร (มำตรำ 44) เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของ
รัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่ วนราชการ
ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบในกำรประเมิ น 5 ด้ ำ น คื อ ด้ ำ น
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน (Functional Based), ด้ำนประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based), ด้ำนประสิทธิภำพใน
กำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่หรือกำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำนหลำยพื้นที่หรือหลำยหน่วยงำน (Area
Based), ด้ ำ นประสิ ทธิ ภ ำพในกำรบริ ห ำรจั ด กำรและพัฒ นำนวัต กรรมและกำรให้ บริ ก ำรประชำชนหรื อ
หน่ ว ยงำนของรั ฐ (Innovation Based) และด้ ำ นศั ก ยภำพในกำรเป็ น ส่ ว นรำชกำรที่ มี ค วำมส ำคั ญ
เชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ (Potential Based) โดบ ส่วนรำชกำรต้องมีกำรประเมินองค์ประกอบ
อย่ำงน้อย 4 องค์ประกอบขึ้นไป ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบ
ที่ 5 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ (Potential base)
3. คาจากัดความ
3.1 ด้ำนประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน (Functional Based) หมำยถึงการ
ดาเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1.1. กำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน งำนประจำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำน ตำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
3.1.2. กำรดำเนินงำนตำมกฎหมำย
3.1.3. กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนของรัฐบำล และมติคณะรัฐมนตรี
3.1.4 กำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม แห่งชำติและแผนยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำน
3.2 ด้ำนประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ
(Agenda Based) หมำยถึงการดาเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
3.2.1.กำรดำเนินกำรข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
3.2.2.กำรดำเนินกำรตำมวำระกำรขับเคลื่อน และกำรปฏิรูปประเทศ

3.2.3. กำรแก้ ไ ขปั ญ หำส ำคั ญ เฉพำะเรื่ อ งหรื อ ภำรกิ จ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยพิ เ ศษจำก
นำยกรัฐมนตรี/ รองนำยกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กำกับและติดตำม กำรปฏิบัติรำชกำร
3.2.4. กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน (บังคับเฉพำะส่วนรำชกำร)
3.3 ด้ำนประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่หรือกำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำน
หลำยพื้นที่หรือหลำยหน่วยงำน (Area Based) (ถ้ำไม่มีภำรกิจนี้ไม่ต้องประเมิน) หมำยถึงกำรดำเนินงำนใน
เรื่องดังต่อไปนี้
3.3.1. กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
3.3.2. กำรบูรณำกำรระบบกำรปฏิบัติงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำนที่มีภำรกิจร่วมกันในพื้นที่
3.3.3. กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
3.3.4 กระทรวง/หน่วยงำน/จังหวัด
3.3.5 กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยประชำรัฐ
3.4. ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและ พัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร ระบบงำน
งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ (Innovation base) (บังคับ)
หมำยถึง การดาเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
3.4.1.ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ หน่วยงำน
3.4.1.1) ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ หน่วยงำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำร
พัฒนำ นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร ระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล ควำมผูกพันของ บุคลำกรต่อ
องค์กร เทคโนโลยี ฐำนข้อมูล กฎหมำย กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมหลักธรรมำภิบำล พร้อม
ผลงำนที่จะส่ง มอบแยกตำมรำยไตรมำส
3.4.1.2) ผลงำนที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งรำงวัลที่ได้รับจำก องค์กรภำยในหรือภำยนอก
ประเทศ (ถ้ำมี)
3.4.2. กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมใน กำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ
3.4.3. กำรจัดกำรข้อร้องเรียนหรือเรื่องรำว ร้องทุกข์ (ถ้ำมี)
3.4.4. ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (บังคับ)
3.5. ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผน
หรือนโยบำยระดับชำติ นโยบำยของรัฐบำล (Potential base) ประกอบกับผลกำรประเมินโดยองค์กรภำยใน
และภำยนอกประเทศ (บังคับ) หมำยถึง การดาเนินในเรื่องดังต่อไปนี้
3.5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อน ยุทธศำสตร์ชำติ
3.5.1.1) กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ตำมภำรกิจ/บทบำท ของส่วนรำชกำร
3.5.1.2) ผลงำนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมำส รวมทั้ง ผลกำรประเมินจำกองค์กรภำยใน
หรือ ภำยนอกประเทศ (ถ้ำมี)
3.6 หน.กพบ หมำยถึง หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
3.7 กพบ.สปอ. หมำยถึง กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

3.8 ก.พ.ร. หมำยถึง คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
3.9 ส.ก.พร. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 หน.กพบ. เป็นผู้ติดตำมกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ระหว่ำงส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง
4.2 เจ้ำหน้ำที่ กพบ.สปอ. เป็นผู้ประสำนติดตำมกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ระหว่ำงส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง

5. Work Flow กระบวนการ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ก.พ.ร. กำหนดกรอบกำรประเมินส่วนรำชกำร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Functional
base
2) Agenda base 3) Area base 4) Innovation base 5) Potential base โดย สำนักงำน ก.พ.ร.
แจ้งตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยในรอบกำรประเมินทั้ง 2 รอบ ให้แก่ สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
2. สำนั กงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมรำยงำนผลกำรดำเนินงำน และจัดทำรำยงำนข้อเสนอ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรม ตำมองค์ประกอบกำรประเมิน ให้กับสำนักงำน
ก.พ.ร. รอบแรก ภำยในสัปดำห์ที่ 3 ของเดือนมีนำคม 2560 รอบสอง ภำยในสัปดำห์ที่ 3 ของเดือน
สิงหำคม 2560
3. เลขำธิกำร ก.พ.ร. รำยงำนผลกำรประเมินฯ เบื้องต้นเสนอต่อรองนำยกรัฐ มนตรีห รือรัฐ มนตรี
ประจำสำนักนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรหรือรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรรอบแรก ภำยในสัปดำห์ที่ 1
ของเดือนเมษำยน 2560 รอบสอง ภำยในสัปดำห์ที่ 1 ของเดือนกันยำยน 2560
4. สำนักงำน ก.พ.ร. รวบรวมผลกำรประเมินส่วนรำชกำรเสนอนำยกรัฐมนตรี รอบแรก ภำยในสัปดำห์
ที่ 2 ของเดือน เมษำยน 2560 รอบสอิง ภำยในสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนกันยำยน 2560
7. มาตรฐานงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ก.พ.ร. กำหนดกรอบกำรประเมินส่วนรำชกำร
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Functional
base
2) Agenda base 3) Area base 4) Innovation
base 5) Potential base โดย สำนักงำน ก.พ.ร.
แจ้งตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยในรอบกำรประเมินทั้ง 2
รอบ ให้แก่ สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
2. สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมรำยงำนผล
กำรด ำ เนิ น งำน และ จั ด ท ำ รำยง ำนข้ อ เสน อ
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบริ ห ำรจั ด กำรและพั ฒ นำ
นวัตกรรม ตำมองค์ป ระกอบกำรประเมิน ให้ กับ
สำนักงำน ก.พ.ร. รอบแรก
3. เลขำธิกำร ก.พ.ร. รำยงำนผลกำรประเมินฯ
เบื้องต้นเสนอต่อรองนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ประจำสำนักนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรหรือ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรรอบแรก

มาตรฐานระยะเวลา/มาตรฐานในเชิงคุณภาพ

เป็นกำรดำเนินงำนภำยใน สำนักงำน ก.พ.ร.

รอบแรก
ภำยในสัปดำห์ที่ 3 ของเดือนมีนำคม 2560 รอบสอง
รอบสอง
ภำยในสัปดำห์ที่ 3 ของเดือนสิงหำคม 2560
รอบแรก
ภำยในสัปดำห์ที่ 1 ของเดือนเมษำยน 2560
รอบสอง
ภำยในสัปดำห์ที่ 1 ของเดือนกันยำยน 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานระยะเวลา/มาตรฐานในเชิงคุณภาพ
4. ส ำนั กงำน ก.พ.ร. รวบรวมผลกำรประเมิ นส่ ว น รอบแรก
ภำยในสัปดำห์ที่ 2 ของเดือน เมษำยน 2560
รำชกำรเสนอนำยกรัฐมนตรี
รอบสอง
ภำยในสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนกันยำยน 2560
8. ระบบการติดตามประเมินผล
รอบแรก ภำยในสัปดำห์ที่ 3 ของเดือนมีนำคม 2560
รอบสอง ภำยในสัปดำห์ที่ 3 ของเดือนสิงหำคม 2560
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือกำรประเมินส่วนรำชกำรกำรประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของสำนักงำน ก.พ.ร.
9.2 เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอ ในครำประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินส่ ว นรำชกำร ตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
10.แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)
10.1 แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรประเมินส่ วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิ ทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
() รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ( ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
องค์ประกอบการ
ประเมิน
1.ประสิทธิภาพ
ในการ
ดาเนินงานตาม
หลักภารกิจ
พื้นฐาน งาน
ประจางานตาม
หน้าที่ปกติ หรือ
งานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ
หลัก งานตาม

เป้าหมายรอบที่ 1
ตัวชี้วัด

(1 ต.ค. 59 – 28 ก.พ.
60)

สรุปผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1. …………………………..
1.1 …………………………..

…………………………..

…………………………..



1.2 …………………………..

…………………………..

…………………………..



1.3…………………………..

…………………………..

…………………………..



2…………………………..

…………………………..

…………………………..



องค์ประกอบการ
ประเมิน

เป้าหมายรอบที่ 1
ตัวชี้วัด

กฎหมาย กฎ
นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี
(Functional
base)
2. ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน
ตามหลัก
ยุทธศาสตร์ หรือ
แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษ
(Agenda base)

3…………………………..

3. ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน
ตามหลักพื้นที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค
จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือ
การบูรณาการการ
ดาเนินงานหลาย
พื้นที่หรือหลาย
หน่วยงาน ( Area
base )

(1 ต.ค. 59 – 28 ก.พ.
60)
…………………………..

สรุปผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

…………………………..

2. ตัวชี้วัดกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.1…………………………..

…………………………..

…………………………..



2.2 …………………………..

…………………………..

…………………………..



3.1 …………………………..

…………………………..

…………………………..

ไม่มีตัวชี้วัดใน
องค์ประกอบ
ที่ 3

4. ประสิ ท ธิ ภ าพ 4.1…………………………..
ภาพในการบริ หาร
จั ดก ารและ กา ร 4.2…………………………..
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริ หารจั ดการ
ระบบงา น
งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคลและ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ป ร ะ ช า ช น ห รื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ
(Innovation base)

…………………………..

…………………………..



…………………………..

…………………………..



องค์ประกอบการ
ประเมิน
5. ศักยภาพในการ
เป็นส่วนราชการที่
มีสาคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ
ตามแผนหรือ
นโยบายระดับชาติ
นโยบายของ
รัฐบาล
(Potential base)

เป้าหมายรอบที่ 1
ตัวชี้วัด

5.1 …………………………..

(1 ต.ค. 59 – 28 ก.พ.
60)
…………………………..

สรุปผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน

…………………………..

ผ่าน



ไม่ผ่าน

10.2 แบบฟอร์มข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ (Innovation
base)
สรุปผลการประเมินด้านการบริการ
จัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation Based)
ของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการประชาชน ผ่าน Mobile Application
หลักกำรเหตุผลควำมจำเป็น
..........................................

วัตถุประสงค์
........................................

กำรดำเนินกำร
..........................................

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง
..........................................

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่ำงเป็นรูปธรรม
..........................................

รูปภำพประกอบ
..........................................

10.3 แบบฟอร์ มสรุ ป ผลกำรประเมินด้ำนศักยภำพในกำรเป็นส่ ว นรำชกำรที่มีควำมส ำคัญเชิง
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ (Potential Based)

11. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
11.1 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม โทร 02-2023289
11.2 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม โทร 02-2023234
11.3 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล โทร 1111

