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ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการให้ส่วนราชการต่างๆ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยตัวชี้วัดมีจ านวนที่น้อยลง วัดเฉพาะตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไม่เป็น
การสร้างภาระให้กับส่วนราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล
ตามค ารับรองฯ เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศให้บรรลุผลส าเร็จ ส านักงาน ก.พ.ร. 
จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 

 

1. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 

3. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยังคงใช้ระบบการบูรณาการการติดตามและประเมินผลภาครัฐ 
ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ดังแผนภาพที่ 1 – 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ 
ได้แก่ มิติภายนอก และมิติภายใน  

1)   มิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ 70) 

 ตัวชี้วัดการประเมินด้านประสิทธิผล พิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
ยุทธศาสตร์ประเทศ รวมทั้งตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

 ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ พิจารณาจากการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 
(Service Level Agreement) ซึ่งก าหนดประเมินส าหรับกรมที่มีภารกิจให้บริการกับ
ประชาชนส่วนใหญ่หรือให้บริการต่อภาคธุรกิจที่มีผลกระทบในเชิงกว้าง ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. 
รับเป็นเจ้าภาพ 

2)   มิติภายใน (น้ าหนักร้อยละ 30) 

 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ มีหน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทาง  การด าเนินการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ดังนี้  

ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  

การประหยัดพลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน 

การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ส านักงาน ก.พ.ร. 

การสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัิ
ราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร.  

 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐซึ่งทุกส่วนราชการต้องด าเนินการตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล 
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                         แผนภาพที่ 1-1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 
 
 
 

1) ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นรายกระทรวง จ านวน 19 กระทรวง  
รวมทั้ งส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวน 10 ส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจ านวน 5 ส่วนราชการ และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง จ านวน 9 ส่วนราชการ 

 ระดับกระทรวง จ านวน 19 กระทรวง ได้แก่  
 กระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงการคลัง 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 

มติภิายนอก 
(รอ้ยละ 70) 

การประเมนิประสทิธผิล  

(รอ้ยละ 60)  
 ตวัชีว้ดัภารกจิหลกัของกระทรวง

ตามยทุธศาสตรข์องประเทศ /
แผนยทุธศาสตรก์ระทรวง /
ตวัชีว้ดัระหวา่งกระทรวงทีม่ี
เป้าหมายรว่มกนั (Joint KPIs) 

การประเมนิคุณภาพ  

(รอ้ยละ10) 

• คณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน 
(Service Level Agreement: 
SLA) 

มติภิายใน 
(รอ้ยละ 30) 

            การพฒันาองคก์าร  
            (รอ้ยละ10) 
     

 การพฒันาสมรรถนะองคก์าร 
          (ทนุมนุษย ์สารสนเทศ และ 
           วฒันรรมองคก์าร) 

 ความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ 

 

การประเมนิประสทิธภิาพ 

 (รอ้ยละ 20) 
• การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 

• มาตรการประหยัดพลงังาน 

• การพฒันาประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

มิ
ต ิ
ภ
า
ย
น
อ
ก
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า มิ
ต ิ
ภ
า
ย
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กรอบการประเมนิผลของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1.1 หลักการในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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 กระทรวงพาณิชย์ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 
 

ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 10 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง จ านวน 9 ส่วนราชการ ได้แก่ 
ราชบัณฑิตยสถาน ส านักงาน กปร. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

2) กระทรวงรับเป็นเจ้าภาพการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับกรม ตามหลักการที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  

3) การก าหนดตัวชี้วัดของกระทรวง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์กระทรวง 
4) ตัวชี้วัดที่ก าหนดต้องสามารถวัดผลได้ในปีงบประมาณ 2557 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถวัดผลได้

ภายในปีงบประมาณ 2557 จะต้องถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด Monitor 
5) ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัด Joint 
KPIs ในระดับ Impact JKPI  

6) ตัวชี้วัดการประเมินด้านประสิทธิผล ควรมีจ านวนไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด 
7) ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) วัดผลในกรม 

ที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเป็นจ านวนมาก 
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 8) เพ่ิมตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ในมิติด้านประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

9) ก.พ.ร. จะด าเนินการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่กระทรวง โดยปลัดกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดสรรเงินรางวัลให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 

 
 
 
ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

มีจ านวน 11 เรื่อง จากประเด็นยุทธศาสตร์ 29 ประเด็นในยุทธศาสตร์ประเทศ และยังคงมี Joint KPIs จ านวน 
อีก 2 เรื่อง ที่ต้องขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ ได้แก่ National Single Window (NSW) 
และอันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก รวมจ านวน 13 เรื่อง 
ดังนี้ 

ล าดับที่ เรื่อง หน่วยงานเจ้าภาพ 
1  การจัดโซนนิ่งการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3 การเพ่ิมขีดความสามารถ SME & OTOP   กระทรวงอุตสาหกรรม/

กระทรวงมหาดไทย 
4 การส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 
5 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Live Cycle) 

 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 
6 การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
7 การปฏิรูปแรงงาน และอาชีวศึกษา  กระทรวงแรงงาน 

8 การคุ้มครองทางสังคม (OSSC)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

9 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green City) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/กระทรวงมหาดไทย/ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

10 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบและน าสันติสุขกลับสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

11 การด าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 กระทรวงพาณิชย์ 
12 Thailand National Single Window (NSW) กระทรวงการคลัง 
13 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing 

Business ของธนาคารโลก 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

1.2 หลักการการก าหนดตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
 



 
 
 

แนวทางการจัดท าค ารับรองและการตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 
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1) การวัดผลส าหรับตัวชี้วัด Joint KPIs ในค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับ Impact Joint KPIs ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ในค ารับรองฯ ระดับ
กระทรวง และวัดเฉพาะกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักเท่านั้น โดยก าหนดมีน้ าหนักใน 
แต่ละเรื่อง เท่ากับ 10 

 ระดับ Outcome Joint KPIs ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ในค ารับรองฯ ระดับ
กรม  และวัดเฉพาะกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละ Chain มีน้ าหนักรวมกันในแต่ละ
เรื่องไม่เกิน 10  

 ระดับ Output Joint KPIs จะถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ในค ารับรองฯ ระดับ
กรม วัดเฉพาะกรมท่ีมีส่วนส าคัญในการผลักดัน Joint KPIs ให้บรรลุผลเป้าหมาย 

 ดังแผนภาพที่ 1-2 
 

 
 

แผนภาพที่ 1-2 การก าหนด Joint KPIs 3 ระดับ 
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1.3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการ 

กรอบการประเมินผล 2557 
น้ าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก  70 
การประเมินประสิทธิผล (60) 
  

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลกัของกระทรวงตามยทุธศาสตร์ของประเทศ/  
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงตัวชีว้ัดระหวา่งกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง
ที่มีเป้าหมายรว่มกัน (Joint KPIs ) 

(60) 
 
 

การประเมินคุณภาพ (10) 2.  คุณภาพการให้บริการประชาชน  (Service Level Agreement: SLA) 
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้น าน้ าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 

(10) 

มิติภายใน  30 
การประเมินประสิทธภิาพ 
(20) 

3. การเบิกจา่ยเงินงบประมาณ (5) 
4. การประหยัดพลังงาน (5) 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (10) 

การพัฒนาองค์การ  
(10) 

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนษุย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)   (5) 
7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (5) 

รวม 100 
 

 

แนวทางการก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

1) การก าหนดตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง พิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงปีงบประมาณ 
2557 และหน้าที่ของกระทรวงที่ต้องด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 29 ประเด็นในยุทธศาสตร์
ประเทศ  

2) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงและตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) ไม่ควรมีจ านวนเกิน 
5 ตัวชี้วัด 

3) คงหลักการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปสู่ตัวชี้วัดระดับกรม เพ่ือเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
กระทรวง-กรม โดยกระทรวงพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนกับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เจรจาฯ ข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง 

4) หน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  หน่วยงานไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก.พ.ร. ก าหนดให้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการใน
ระดับกรม 

5) หากกระทรวงหรือส่วนราชการตาม 4) ไม่มีตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการที่จะจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ (Service Level Agreement) ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ในตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6) ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการและตัวชี้วัดมิติภายในของกระทรวง เป็นการประเมินผลในระดับ
กรม โดยน าผลคะแนนเฉลี่ยของระดับกรมรวมเป็นคะแนนของกระทรวง  

1.3 การเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 



 
 
 

แนวทางการจัดท าค ารับรองและการตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 
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1.3.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการ 

กรอบการประเมินผล 2557 
น้ าหนัก 
(%) 

มิติภายนอก  70 
การประเมินประสิทธิผล (60) 
  

1.  ตัวชี้วัดภารกจิหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ  
 /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs ) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม  

(60) 

การประเมินคุณภาพ  
(10) 

2.  คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 
หมายเหต ุหากกรมไม่มีตวัชี้วัดนีใ้ห้น าน้ าหนักไปไว้ที่ตัวชีว้ัดที ่1 

(10) 

มิติภายใน  30 
การประเมินประสิทธภิาพ (20) 3. การเบิกจา่ยเงินงบประมาณ (5) 

4. การประหยัดพลังงาน (5) 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (10) 

การพัฒนาองค์การ  
(10) 

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนษุย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)   (5) 
7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (5) 

รวม 100 
 

แนวทางการก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม 

1) กรมเลือกตัวชี้วัดของกระทรวงเฉพาะที่เป็นภารกิจหลักของกรมหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้อง และต้องก าหนด
น้ าหนักของตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

2) กรมใดไม่มี SLA ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดระดับกรมเป็นน้ าหนักร้อยละ  70 
3) กรณสี านักงานปลัดกระทรวงในฐานะที่เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ก ากับและขับเคลื่อนการท างานของ

ส่วนราชการในสังกัดของกระทรวง จึงก าหนดให้วัดผลตัวชี้วัดของกระทรวงทุกตัว โดยได้ก าหนด
เป็นตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ
กระทรวง วัดผลโดยการถ่วงน้ าหนักผลคะแนนตัวชี้วัดกระทรวงทุกตัว และก าหนดน้ าหนักเท่ากับ
ร้อยละ 30 

4) การก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดกระทรวงที่ถ่ายทอดไปยังส านักงานปลัดกระทรวงพิจารณาก าหนด
น้ าหนักตามลักษณะส าคัญของตัวชี้วัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาฯ กับคณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงระดับกระทรวง 
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1.3.3 การเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างระดับกระทรวง/กรม โดยให้มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดของกระทรวงไปยังกรมที่เกี่ยวข้อง ให้มีน้ าหนักไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในระดับ
กระทรวง ดังแผนภาพ ที่ 1-3  

 
                 แผนภาพท่ี 1-3 การเช่ือมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างระดับกระทรวง/กรม 

1.3.2 การเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างระดับกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง 
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของกระทรวงไปยังส านักงานปลัดกระทรวง โดยจะต้องวัดผลตัวชี้วัด
กระทรวงทุกตัวชี้วัด ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง คือ การถ่วงน้ าหนักผลคะแนนตัวชี้วัดกระทรวงทุกตัว  และ
ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 30 ดังแผนภาพ ที่ 1-4 

 

 
แผนภาพท่ี 1-4 การเช่ือมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการระหว่างระดับกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง 



 
 
 

แนวทางการจัดท าค ารับรองและการตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 
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1.4.1 วิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 1-5 วิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฎิบัตริาชการ 
  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอุทธรณ์ 
เป็นผู้พิจารณาค าขออุทธรณ์
ตัวช้ีวัดระดับกระทรวง และ

Joint KPIs  

 

คณะกรรมการเจรจาใน
ระดับกระทรวง 

มีคณะกรรมการเจรจาฯ  
23 คณะ 

 เป็นผู้พิจารณาตัวช้ีวัด 

 

ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าค ารับรองฯ เป็นรายกระทรวง 
 

กระทรวงจัดท าค ารับรองฯ กับกรม 

คณะกรรมการเจรจาฯ ระดับกรม 
(ปลัดกระทรวง แต่งตั้ง) 
 เจรจาตัวช้ีวัดกับคณะกรรมการ

เจรจาฯ ในระดับกระทรวงท้ัง 23 
คณะ 

 ติดตามและประเมินผลฯ รวมท้ัง
พิจารณาอุทธรณ์ตัวช้ีวัดในมิติ
ภายนอก เท่านั้น  

ปลัดกระทรวงฯ จ่ายเงินรางวัลฯ  
ให้แต่ละกรมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวทาง ตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

กรม A1 
= 3.7920  

 

กรม A2 
= 3.8536  

 

กรม A3 
= 4.0127  

 
 

กรม A4 
= 3.6531  

 

 1.4 กลไกและวิธีการในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 



 
 
 

แนวทางการจัดท าค ารับรองและการตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 
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1.4.2 แนวทางการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

การเจรจาข้อตกลงในระดับกระทรวง 

ส านักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบด าเนินการเจรจาข้อตกลงฯ ในระดับกระทรวง โดยมีคณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการในระดับกระทรวงที่ ประธาน ก.พ.ร. แต่งตั้ง ท าหน้าที่เจรจา
ความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ าหนักของตัวชี้ วัด ในมิติภายนอก 
ด้านประสิทธิผล เพื่อใช้ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง และให้กระทรวงน าไป
ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงต่อไป 

การเจรจาข้อตกลงในระดับกรม 

กระทรวงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
ส่วนราชการระดับกรม โดยมีปลัดกระทรวงเป็นประธาน ท าหน้าที่ก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด เพ่ือเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย 
และเกณฑ์การให้คะแนนระดับกรมในสังกัดกระทรวงกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  
ส่วนราชการระดับกระทรวง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับ
กรมในสังกัด 

 

 
 

1.5.1 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง  เป็นคณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีจ านวน 23 คณะ โดยมีบทบาทอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้  

1. พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ าหนักของ
ตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกระทรวง  

2. เจรจาข้อตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง เกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์
การให้คะแนน และน้ าหนักของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง  

3. เจรจาข้อตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และน้ าหนักของตัวชี้วัด ในบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ 
Joint KPIs  

4. เจรจาข้อตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของส่วนราชการระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม  

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย  

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ในแต่ละคณะ มีดังนี้ 

 1.5 องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล 
 



 
 
 

แนวทางการจัดท าค ารับรองและการตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 
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1. กรรมการ ก.พ.ร./ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1  คน เป็นประธานกรรมการ  
2.  เลขาธิการ ก.พ.ร.   เป็นกรรมการ  
3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 – 5 คน เป็นกรรมการ  
4.  เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นเลขานุการ  

 
1.5.2 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม เป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย

ปลัดกระทรวง มีบทบาทอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
1. ก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ระดับกรมในสังกัดกระทรวงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. 
ก าหนด  

2. เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนกับ 
ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  
ส่วนราชการระดับกระทรวง  

3. ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง  

4. พิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
น้ าหนักของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
กระทรวง เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 

5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงตามกรอบใน 
ค ารับรองฯ ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง 

องค์ประกอบในแต่ละคณะ มีดังนี้ 
1. ปลัดกระทรวง                                     เป็นประธาน  
2. รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย                เป็นกรรมการ  
3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย      เป็นกรรมการ 
4. ผู้แทน ก.พ.ร.                                               เป็นกรรมการ  
5. หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาระบบบริหาร              เป็นเลขานุการ  

 
1.5.3  คณะกรรมการพิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยประธาน ก.พ.ร. มีบทบาทอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้  

1. พิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
น้ าหนักของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา  



 
 
 

แนวทางการจัดท าค ารับรองและการตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 
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2. พิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
น้ าหนักของตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย  

องค์ประกอบในคณะนี้มีดังนี้  
1. กรรมการ ก.พ.ร./ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1  คน เป็นประธานกรรมการ  
2. เลขาธิการ ก.พ.ร.   เป็นกรรมการ  
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 – 7 คน เป็นกรรมการ  
4. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร.  เป็นเลขานุการ 
5. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทางการจัดท าค ารับรองและการตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ถือเป็นค ารับรองของส่วนราชการฝ่ายเดียว ไม่ใช่
สัญญา และใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี โดยในค ารับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การ 
ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการจะมี 2 ระดับ คือ ระดับกระทรวง และระดับกรม โดยมีรูปแบบการ 
ลงนาม ดังนี้ 

1.6.1 การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ผู้ลงนามในค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
เอกสารประกอบค ารับรองฯ 

หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบญัชา 
ระดับกระทรวง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 

ลงนามกับ 
นายกรัฐมนตร ี
 

 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง 

ปลัดกระทรวง 
 

ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง 

ระดับกรม 
 หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้น

ตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ลงนามกับ นายกรัฐมนตร ี  แผนปฏิบัติราชการของกรม  

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกรม และตัวชี้วัด
ภ า ค บั ง คั บ ต า ม ก ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 

 หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้น
ต ร ง ต่ อ รั ฐ มน ตรี ว่ า ก า ร
กระทรวง 

ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง/ 

 หัวหน้าส่วนราชการที่ ไม่
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง 

ลงนามกับ รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่

ก ากับดูแล 

 หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรม (กรณีกรมในกระทรวง
ที่มีกลุ่มภารกิจ)  

ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ร่วมกับ

ปลัดกระทรวง 

 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจ/แผนปฏิบัติ
ราชการของกรม  

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/กลุ่ ม
ภารกิจ/กรม และตัวชี้วัดภาค

 1.6 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 



 
 
 

แนวทางการจัดท าค ารับรองและการตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 
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ผู้ลงนามในค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
เอกสารประกอบค ารับรองฯ 

หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ ผู้บังคับบญัชา 
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 

 หัวหน้าส่วนราชการระดบั
กรม  (กรณีกรมใน
กระทรวงที่ไม่มีกลุ่มภารกิจ 
หรือกรณีกรมในกระทรวง
ที่มีกลุ่มภารกิจ แต่มิได้เปน็
กรมในกลุ่มภารกิจ) 

ลงนามกับ  ปลัดกระทรวง  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ
ของกรม  

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/กรมและ
ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 

 ปลัดกระทรวง (ส านักงาน
ปลัดกระทรวง) 

ลงนามกับ รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานปลัดกระทรวง  

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/ส านักงาน
ปลัดกระทรวงและตัวชี้วัดภาค
บังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แนวทางการจัดท าค ารับรองและการตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 

 16 
 

1.6.2 เอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

เอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
1. ค ารับรองการปฏิบัติราชการ : 
 คู่ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ : การลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการ 

ลงนาม ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการตามระดับ
ของค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

 ระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติราชการ : ระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ซ่ึงเริ่มต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของส่วนราชการ  

2. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ : การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของส่วนราชการ 

3. รายละเอียดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก : ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และเงื่อนไขเฉพาะ
ของตัวชี้วัด 
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2.1  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ระดับกระทรวง ส่วนราชการในสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวง (โดยส านักงานปลัดกระทรวงฯ) ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ
ที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ  
12 เดือน ในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน หากกระทรวง ส่วนราชการในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  หรือ ทบวง และ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์  
รอบ 12 เดือน ล่าช้า จะถูกหัก 0.05 คะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด ทั้งนี้ การรายงานผลตัวชี้วัด 
ในมิติภายในของกระทรวง ขึ้นกับการคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในระดับกรม 

 กระทรวง (โดยส านักงานปลัดกระทรวงฯ ) ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ 
ที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน มายังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน หากจัดส่งรายงานฯ รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่าที่ก าหนดจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.05 ต่อวัน นับเฉพาะวันท าการเท่านั้น 

 ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ของ 
กระทรวง ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือ ทบวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระจะด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
รอบ 12 เดือน ณ สถานที่ตั้งของกระทรวง ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ
ที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 
 

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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2.2   การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม  
 

 กรมเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน ในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-SAR) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน ทั้งนี้ การรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ล่าช้าจะถูกหัก 0.05 คะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมดเช่นเดียวกับการรายงานผล 
ในระดับกระทรวง 

 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจหลัก
ของกรม และ Joint KPI ระดับ Output  ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ได้แก ่ 

 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยตรวจผ่านระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การประหยัดพลังงาน (ตรวจผ่าน www.e-report.energy.go.th) 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

เจ้าภาพจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจประเมินตรวจ 

 ตัวชี้วัด Monitor หมายถึง ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ที่ไม่สามารถ
วัดผลได้ภายในปีงบประมาณ ให้รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด Monitor ตามก าหนดการ
รายงานผลผ่านระบบ PMOC หรือระบบท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  
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3.1  เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
2. การได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สาธารณภัย หรือภัยก่อการร้าย 
3. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลได้ก าหนดเงื่อนไขให้ส่วนราชการขอทบทวน

รายละเอียดตัวชี้วัดได้ เช่น กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เป็นต้น  

3.2  ระยะเวลาในการส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดระยะ 
เวลา 2 รอบ ดังนี้ 

 รอบแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 สิ้นสุดการรับค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ 

 รอบสุดท้าย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สิ้นสุดการรับค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ  

ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็น จ านวน 1 ชุด โดยต้องระบุในหนังสือน าส่งให้ชัดเจน  

3.3  การส่งค าขอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวชี้วัดฯ  

ระดับกระทรวง  

กระทรวงโดยส านักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้ส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ 
ได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน และตัวชี้วัดที่มี
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 

ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  หรือ 
ทบวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ส่วนราชการเป็นผู้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ซึ่งได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของส่วน
ราชการ/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน และตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
โดยส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะไม่รับพิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ภายหลัง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 
 

3. หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน  
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ส่วนราชการระดับกรม  

กรมเป็นผู้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม ไปยัง
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม  ซึ่งเป็นผู้ พิจารณาค าขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ  

                                  ..............................................................................             


