แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน ........................................................................................
กระทรวง .........................................................................................
ผลผลิต ............................................................................................
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ……………………………ล้านบาท
กิจกรรมหลัก
(๑) .....................................................................
(๒) .....................................................................
(๓) .....................................................................
(๔) .....................................................................
(๕) .....................................................................

ชุด ก จุดมุ่งหมายและรูปแบบ
คาถาม ก-๑ ท่านมีความเข้าใจเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และยุทธศาสตร์กระทรวง ที่หน่วยงานของท่าน
ต้องรับผิดชอบ ดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร

อธิบายคาถาม ยุทธศาสตร์กระทรวงที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ พรบ./พรฎ. ที่เกี่ยวข้อง อย่างไร และผังโครงสร้างความเชื่อมโยงอธิบายได้ชัดเจนอย่างไร
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
สาระสาคัญของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวง และหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
๑. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๐..... มาตราที่.........
เชื่อมโยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย (ให้ระบุข้อความจากรัฐธรรมนูญ หรือ
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาแถลงนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
หัวข้อเรื่อง.................................
แผ่นดิน และ พรบ./พรฎ. ที่มอบหมายอานาจหน้าที่ให้หน่วยงาน หรือ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
๓. คาแถลงนโยบายของรัฐบาล ……..
ส่วนราชการ)
๔. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ... กลยุทธ์ท…
ี่ .
.........................................................................................................................................................
๕. พรบ./พรฎ. ที่มอบหมายอานาจหน้าที่ให้หน่วยงาน ชื่อ
......................................................................................................................................................... ..............................................................................
.........................................................................................................................................................
๖. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (มาตราที่เกี่ยวข้องกับ
......................................................................................................................................................... ภารกิจของหน่วยงาน)
.........................................................................................................................................................
๗. อื่นๆ (ระบุ)…………………พร้อมเอกสารประกอบ
.........................................................................................................................................................
แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ (ตามวิธีเขียนแผนภูมิในคู่มือปฏิบัติ
๘. แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี) ตามที่แนบ
ชาติ
หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานแทนยุทธศาสตร์ของกระทรวง

คาถาม ก-๒ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ท่านกาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการนาส่ง
เป้าหมายระดับกระทรวงและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ หรือไม่ อย่างไร

อธิบายคาถาม เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการตอบสนองเป้าหมาย
ระดับชาติอย่างไร และมีสัดส่วนเท่าใด
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
ผลผลิตนีส้ อดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์ของหน่วยงาน) ที่ระบุ ๑. คาของบประมาณที่แสดง เป้าหมายให้บริการ
เป้าหมายว่า .................................................................................................................. หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐…
......................................................................................................................................
๒. อื่นๆ (ระบุ) …………………………พร้อมเอกสาร
ภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ผลลัพธ์ของกระทรวง) ที่ระบุเป้าหมายว่า
ประกอบ
......................................................................................................................................
ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระบุเป้าหมายว่า ..........................................................
……….............................................................................................................................
ดังนั้น เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานนี้จึงมีสัดส่วนหรือร้อยละ .......................
ของเป้าหมายระดับกระทรวง และสัดส่วนหรือร้อยละ .............. ของยุทธศาสตร์ชาติ
นอกเหนือไปจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ (ระบุชื่อหน่วยงานที่มีเป้าหมายการให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) ................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

คาถาม ก-๓ หน่วยงานของท่านกาหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายในการจัดทางบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยงานกาหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) หรือไม่ และโดยวิธีการใด (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในมาตรา ๙) ซึ่งจะ
วิเคราะห์ให้ครอบคลุมปัญหาของสังคมที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ปัญหาเร่งด่วน เรื่องที่กลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมทัง้ ปัจจัยอื่นๆทั้ง
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายและมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุม่ เป้าหมายและสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

หน่วยงานได้กาหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์ปัญหาของสังคมที่หน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ปัญหา
เร่งด่วนของสถานการณ์ที่หน่วยงานต้องเข้าไปดาเนินการ ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อ
เรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และเรื่องที่กลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ให้
ความสนใจ ได้แก่
ความต้องการเกี่ยวกับ ..................………………………………………
ปัญหาเกี่ยวกับ ....……….............…………………………………………
ความสนใจเกี่ยวกับ .......…...........……………………………………….
โดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานซึ่งได้ผ่านรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสีย (Stakeholders)
นอกจากนี้ (เฉพาะกรณีที่เป็นหน่วยงานให้บริการ) หน่วยงานได้สารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ ตามเอกสารแนบ

๑. เอกสารการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่แสดงว่า
หน่วยงานกาหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องที่สนใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) ที่นามาใช้ในการจัดทาคาของบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙… (หรือ ใช้เอกสารการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของหน่วยงานที่แสดงว่าหน่วยงานกาหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องที่
สนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานได้ (ถ้ามี))
๒. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ใน
มาตรา ๙ ในการกาหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่นามาใช้ในการจัดทาคาของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ (หรือได้มีการดาเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ต้องปรากฏ
ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน)
๓. เอกสารสารวจความต้องการของผู้รับบริการ ที่นามาใช้ในการจัดทา
คาของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐…
๔. เอกสารอื่นๆ กรณีที่ไม่สามารถให้คาตอบด้วยเอกสารตามข้อ ๑ ข้อ
๒ และ/หรือ ข้อ ๓ ได้ ให้แสดงเหตุผลประกอบ

คาถาม ก-๔ ผลผลิตที่กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นส่วนสาคัญที่ตอบสนองความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายระดับกระทรวง/เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ หรือไม่ อย่างไร

อธิบายคาถาม ผลผลิตที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความเชื่อมโยงกับความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมายของเป้าประสงค์ระดับชาติอย่างไร คาของบประมาณอธิบายได้ชัดเจนอย่างไร
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
ผลผลิตที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความเชื่อมโยงกับความต้องการ และ/
๑. เอกสารประกอบการจัดทาคาของบประมาณ
หรือ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป้าหมายระดับชาติ กล่าวคือ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐…
.....................................................................................................................................
๒. อื่นๆ (ระบุ) …………………………พร้อมเอกสาร
...................................................................................................................................... ประกอบ
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

คาถาม ก-๕ การกาหนดผลผลิตของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการพิจารณาความซ้าซ้อนของผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนหรือไม่ กรณีที่หน่วยงานมีความซ้าซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานอื่น สามารถจาแนกลักษณะผลผลิตที่แตกต่างกัน ได้หรือไม่
อย่างไร
อธิบายคาถาม ผลผลิตของหน่วยงานซ้าซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ ถ้าซ้าซ้อน หน่วยงานสามารถจาแนกลักษณะผลผลิตที่
แตกต่างกันได้ หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานมีลักษณะผลผลิตอย่างเดียวกัน ต้องจาแนก ความแตกต่างหรือ ลักษณะงานที่แตกต่างกันได้ หรือ อธิบายความ
จาเป็นที่ต้องซ้าซ้อนได้ อาทิ ประเภทของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่ต่างชนิดกัน ชนิดของผลผลิตอย่างเดียวกันแต่เขตพื้นที่บริการต่างกัน ชนิดของผลผลิตอย่าง
เดียวกันแต่เขตพื้นที่บริการเดียวกัน แต่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน การบริการบางประเภทมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้บริการในลักษณะเดียวกัน
แต่ต้องอธิบาย ถึงความจาเป็นในการจัดทาผลผลิตนั้นๆ
หมายเหตุ คาตอบ “ไม่เกี่ยวข้อง/ ยกเว้น” ให้เฉพาะหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับเป็น พระราชบัญญัติ และ/หรือ กฤษฎีกา ซึ่งกาหนดอานาจหน้าที่เฉพาะของ
หน่วยงานให้เป็นผู้รับผิดชอบผลผลิตที่กาหนดเพียงหน่วยงานเดียว

คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

ผลผลิตมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น
..................................………………......................................................................………….
ซึ่งมีลักษณะซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นแต่สามารถจาแนกความแตกต่างหรือลักษณะของงานที่แตกต่างกันได้
- กลุ่มเป้าหมาย ...................................................................................................................
- เขตพื้นที่บริการ...................................................................................................................
- วิธีการให้บริการ ...................................................................................................................
- ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน
...................................................................................................................
- ผลผลิตที่ภาคเอกชนดาเนินการได้แต่ยังมีความจาเป็นที่ภาครัฐต้องจัดทา
...................................................................................................................
- อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................................,

๑.เอกสารบรรยายลักษณะผลผลิต
๒. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผลผลิตนี้กับผลผลิตอื่น
ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศหรือนโยบายในเรื่องเดียวกันที่
ดาเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถจาแนกความ
แตกต่างหรือลักษณะงานที่แตกต่างกันได้
๓. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผลผลิตนี้กับปัญหา
เรื่องเดียวกันที่ภาคเอกชนทาอยู่ ซึ่งสามารถจาแนกความ
แตกต่าง หรือลักษณะของงานที่แตกต่างกันได้
๔. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………..
พร้อมเอกสารประกอบ

คาถาม ก-๖ หน่วยงานได้ คานึงถึงอุปสรรคและข้อจากัด (อาทิ ด้านกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการและปัจจัยในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน) ที่มีต่อการนาส่งผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยงานได้คานึงถึงปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบัตงิ านเพื่อนาส่งผลผลิตในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ ปัจจัยที่สาคัญมีลักษณะใด และนามาพิจารณาดาเนินการอย่างไร รวมทั้ง การที่หน่วยงานได้ให้ความสาคัญต่ออุปสรรค
ปัญหาและข้อจากัดที่มีการต่อการนาส่งผลผลิต ที่อาจเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องต่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน หรือได้เตรียมการบริหารความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้ว
คาตอบ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
- หน่วยงานได้คานึงถึงปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เพื่อนาส่งผลผลิต กล่าวคือ.......................……………….....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….......………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
- หน่วยงานได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากปัญหาอุปสรรคข้อจากัดที่มีต่อการ
นาส่งผลผลิตกล่าวคือ..........................…………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………......

๑.เอกสารบรรยายลักษณะผลผลิต
๒. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผลผลิตนี้กับผลผลิต
อื่น ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศหรือนโยบายในเรื่องเดียวกัน
ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถจาแนกความ
แตกต่างหรือลักษณะงานที่แตกต่างกันได้
๓. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผลผลิตนี้กับปัญหา
เรื่องเดียวกันที่ภาคเอกชนทาอยู่ ซึ่งสามารถจาแนกความ
แตกต่าง หรือลักษณะของงานที่แตกต่างกันได้
๔. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………..
พร้อมเอกสารประกอบ

ชุด ข การวางแผนกลยุทธ์
คาถาม ข-๑ หน่วยงานจัดทาแผนกลยุทธ์ที่แสดงความเชื่อมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากจุดมุ่งหมายของรัฐบาล (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ )
มายังผลลัพธ์ ผลผลิต ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลาดับหรือไม่ อย่างไร

อธิบายคาถาม หน่วยงานมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกาหนดความเชื่อมโยงภารกิจจากเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ชาติ มายังผลลัพธ์ ผลผลิต/โครงการ(เทียบเท่าผลผลิต) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลาดับโดยวิธีการอย่างไร
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
หน่วยงานได้จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ............... ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. .................
โดยมีขั้นตอนดังนี้
(๑) แผนกลยุทธ์มีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผลการวิเคราะห์สถานการณ์ กล่าวคือ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(๒) ในแผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบดังนี้
แสดงความเชื่อมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากแนวนโยบายของรัฐบาล (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ )
ลงมายังเป้าหมายการให้บริการ ระดับกระทรวง เป้าหมายการระดับหน่วยงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต ตามลาดับได้
มีการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และผลผลิต ในระยะยาว ที่สื่อให้เห็นถึงผลสาเร็จของ
ผลลัพธ์ (เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง) ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจาแนกเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลผลิตเป็นรายปี
กาหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไว้ เช่น การ
ประชุม บันทึกความเข้าใจร่วมกัน เป็นต้น
กาหนดแผนการประเมินผลตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก พร้อมกาหนดหลักเกณฑ์การสรรหา
ผู้ประเมินผลไว้
.............................................................................................................................................................................

๑. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ใช้สาหรับแปลงสู่
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐… พร้อม
รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) เข้าไปมีส่วนร่วม
๒. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของหน่วยงานที่ใช้สาหรับ
แปลงสู่แผนปฏิบัติการปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐… พร้อม
รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) เข้าไปมีส่วนร่วม
๓. ผังแสดงว่ากลยุทธ์ระดับหน่วยงานมีความเชื่อมโยง
(Cascading) ลงมายังผลผลิตระดับหน่วยงาน และกิจกรรม
หลักของหน่วยงาน
๔. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………..
พร้อมเอกสารประกอบ

(๓) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผลการวิเคราะห์สถานการณ์นาไปสู่การกาหนดทิศทางขององค์กร
ประกอบด้วย
- วิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ระบุว่า.........................................................................................................................
- พันธกิจของหน่วยงานที่ระบุว่า............................................................................................................................
- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ระบุว่า...........................................................................................................
(๔) การกาหนดทิศทางของหน่วยงานข้างต้น ทาให้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมียุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
เชื่อมโยงขึ้นไปยังยุทธศาสตร์ของกระทรวงและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงลงมายังผลลัพธ์และ
ผลผลิตอันเกิดจากการจัดทากิจกรรมของหน่วยงาน ในแต่ละระดับที่ชัดเจน กล่าวคือ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานนี้ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มบุคคลต่างๆ ตามเอกสารประกอบ
หมายเหตุ กรณีที่หน่วยงานไม่มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ให้พิจารณาว่าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของ
หน่วยงานสามารถใช้ทดแทนแผนกลยุทธ์โดยมีประเด็นครบถ้วนข้างต้น ได้หรือไม่
.

คาถาม ข-๒ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กาหนดเป้าหมาย / ตัวชี้วัดระยะยาวที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผลลัพธ์ (เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง) ที่ท้าทาย (มีประสิทธิภาพสูงขึ้น)หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม แผนกลยุทธ์มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์) ระยะยาวที่ท้าทาย ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของเป้าหมาย
การให้บริการของกระทรวง หรือไม่ กาหนดไว้อย่างไรร
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
แผนกลยุทธ์มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานระยะยาวที่ท้าทาย ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงเมื่อสิ้นสุดแผน ของ
ผลผลิตนี้ ประกอบด้วย
๐ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ ระบุ …………............................................................................................…...
๐ เชิงปริมาณ ระบุ ………….......................................................................................................................……
๐ เชิงคุณภาพ ระบุ ………….......................................................................................................................…..
๐ กาหนดเวลาวัดผล ระบุ ………….............................................................................................................…..
๐ สถานที่ดาเนินงาน ระบุ ………….................................................................................................................
คาชี้แจง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ต้องระบุ “กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์” “ปริมาณ และ/หรือ คุณภาพตามมาตรฐานของผลประโยชน์” “เวลาที่วัดผล” “สถานที่ที่
วัดผล” ตามตัวอย่าง ดังนี้ กรณีที่ให้ความสาคัญกับ “ปริมาณ และ/หรือ คุณภาพตามมาตรฐานของผลประโยชน์” ข้อความควรเขียนว่า “ปริมาณ
ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจาก ...... ในปี ..... เป็น ..... ในปี .... หรือคิดเป็นร้อยละ..... ตามมาตรฐานที่กาหนด ในพื้นที่ดาเนินการ” หรือ
“กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก ...... ในปี ..... เป็น ..... ในปี .... หรือคิดเป็นร้อยละ..... ตามมาตรฐานที่กาหนด ในพื้นที่ดาเนินการ”
ความท้าทาย หมายถึง ในเชิงปริมาณ คือ ปริมาณในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปีถัดไป
ในเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพในปีปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ คุณภาพที่เพิ่มขึ้นในปีถัดไป ในเงื่อนไขที่ใช้ต้นทุนเท่าเดิม
ในเชิงค่าใช้จ่าย/ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนในปีปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนที่ลดลงของปีถัดไป
ในเชิงเวลา คือ การลดรอบระยะเวลาในการบริการกลุ่มเป้าหมายในปีถัดไป

กรณีที่ไม่สามารถกาหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ระยะยาวที่ท้าทายได้ ให้ระบุเหตุผล …………………………………………………………

๑. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ใช้
สาหรับแปลงสู่แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐…
๒. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของ
หน่วยงานที่ใช้สาหรับแปลงสู่
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐…
๓. อื่นๆ (ระบุ) ………………..พร้อม
เอกสารประกอบ

๔. เอกสารประกอบการชี้แจง (ระบุ)
…………………………….

คาถาม ข-๓ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดเป้าหมาย / ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ระยะยาวหรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม แผนกลยุทธ์มีเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตระยะยาว หรือไม่ กาหนดไว้อย่างไร
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
แผนกลยุทธ์มีเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตเมื่อสิ้นสุดแผน ของผลผลิตนี้
ประกอบด้วย
๐ เชิงปริมาณ ระบุ …………......................................................................................
๐ เชิงคุณภาพ ระบุ ………….....................................................................................
๐ เชิงเวลา ระบุ …………..........................................................................................
๐ เชิงค่าใช้จ่าย ระบุ …………...................................................................................

๑. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ใช้สาหรับแปลงสู่
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐…

๒. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของหน่วยงานที่ใช้
สาหรับแปลงสู่แผนปฏิบัตกิ ารปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐…
๓. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………..พร้อม
เอกสารประกอบ

คาถาม ข-๔ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน จาแนกเป้าหมาย / ตัวชี้วัดผลผลิต เป็นรายปี ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม แผนกลยุทธ์มีเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตรายปีหรือไม่ กาหนดไว้อย่างไร
คาตอบ

ประเภทตัวชี้วัด :
ชื่อตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ……

เชิงคุณภาพ : ……
เชิงเวลา : ……
เชิงต้นทุน : ……

ใช่

หน่วยนับ

ปีที่ ๑

ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

๑. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ใช้สาหรับ
แปลงสู่แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐…
๒. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของหน่วยงานที่
ใช้สาหรับแปลงสู่แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐…
๓. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………..
พร้อมเอกสารประกอบ

คาถาม ข-๕ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ได้กาหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลต่อ
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามผลผลิต ในแต่ละปีงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กาหนดกลยุทธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีผล
ต่อความสาเร็จของการดาเนินงานตามผลผลิต หรือไม่ มีวิธีการประสานความร่วมมือมีลักษณะใด
คาตอบ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
หน่วยงานได้ให้ความสาคัญต่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยคานึงถึง
ปัจจัยเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภาคเอกชน โดยกาหนดให้มีกระบวนการควบคุมปัจจัยนี้ไม่ให้เป็นอุปสรรค และส่งเสริมให้มีการประสานงาน
เพื่อให้เป็นปัจจัยเอื้อต่อความสาเร็จทั้งในระดับผลลัพธ์และผลผลิตของหน่วยงาน โดยกาหนดวิธีการประสานงานดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๑. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พร้อมบันทึก
ข้อตกลงที่แสดงรายละเอียดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน (ภายในและภายนอก
กระทรวง)
๒. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน
พร้อมบันทึกข้อตกลงที่แสดงรายละเอียดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน (ภายในและ
ภายนอกกระทรวง)
๓. บันทึกข้อตกลงที่แสดงรายละเอียดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน (ภายในและ
ภายนอกกระทรวง)
๔. อื่นๆ (เพิ่มเติม) …………….........

กรณีที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ต้องให้หน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้มี
๕. เอกสารประกอบการชี้แจง (ระบุ)
การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง มีข้อบันทึก บันทึกข้อตกลงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน หรือไม่ ถ้าไม่มี ได้ใช้วิธีการอื่นเพื่อ
…………………………….
การประสานงานหรือไม่ ให้ระบุวิธีการพร้อมเอกสารแนบ

คาถาม ข-๖ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กาหนดให้มีแผนการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ที่มีคุณภาพ
ด้านขอบเขตของเนื้อหาทีจ่ าเป็นเพื่อการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กาหนดประเภทของการประเมินผลสาเร็จของหน่วยงาน โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมิน
อิสระเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือไม่ จาแนกการประเมินโดยตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระอย่างไร เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยการกาหนดแผนการประเมินผลในแผนกลยุทธ์จะให้ความสาคัญในระดับผลลัพธ์ (เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน)
คาตอบ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
- แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระบุแผนการประเมินผลสาเร็จของหน่วยงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์
๑. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ใช้สาหรับแปลง
สู่แผนปฏิบัติการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐…
ผลกระทบ)
๒. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของหน่วยงานที่ใช้
โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระ คือ
สาหรับแปลงสู่แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.
๐ ผลผลิตที่ประเมินด้วยตนเอง คือ....................................................................................... ๒๕๖๐…
๓. เอกสารแสดงหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้
.............................................................................................................................................
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก (เช่น TOR กาหนด
.............................................................................................................................................. คุณสมบัติการจัดจ้างสถาบันภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านวิจัยประเมินผล)
๐ ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ประเมินโดย ผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านวิจัย
๔. เอกสารแสดงแผนการประเมินผลจาก
ประเมินผล หรือ คตป.
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
.............................................................................................................................................. (คตป.)
๕. อื่นๆ (เพิ่มเติม) ……………………..
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

คาถาม ข-๗ หน่วยงานกาหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้ ( การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง) ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยงานทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือ ข้อกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กาหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ไว้อย่างไร
คาตอบ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
หน่วยงานกาหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ โดย ....................................................................
๑. เอกสารที่มีเนื้อหาแสดงว่าหน่วยงาน
......................................................................................................................................................... กาหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์
๒. เอกสารที่มีเนื้อหาแสดงรายงานการทบทวน
......................................................................................................................................................... กลยุทธ์
.........................................................................................................................................................
ผลการทบทวนกลยุทธ์ทาให้ได้กลยุทธ์ที่ปรับใหม่ดังนี้
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
กรณีที่ไม่มีการทบทวนกลยุทธ์ ให้แสดงเหตุผล
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

๓. เอกสารประกอบการชี้แจง (ระบุ)………………

การเดินทางสูเ่ ป้ าหมายที่ประสบความสาเร็จโดยไม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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ชุด ค เชื่อมโยงงบประมาณ
คาถาม ค-๑ หน่วยงานกาหนดเป้าหมายผลผลิตประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายผลผลิต
ตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงานมีเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิต ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน หรือไม่
กาหนดไว้อย่างไร ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายผลผลิต หมายถึง การแสดงความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตแต่ละปีเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตสะสมในปีสุดท้ายของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( เช่น กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ.....เมื่อสิ้นสุดแผน )
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

ค่าเป้าหมายของผลผลิตที่ปรากฏในคาของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่
แสดงความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตแต่ละปี เปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปี
สุดท้ายของแผนกลยุทธ์ (เช่น กลุ่มเป้าหมายที่ได้รบั บริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ xx เมื่อ
สิ้นสุดแผน) ตามเอกสารแนบ

๑. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๒. คาของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………พร้อม
เอกสารประกอบ

เอกสารแสดงเหตุผลที่เพิ่มขึ้นไม่ได้
๔. เอกสารประกอบการชี้แจง
..................................................................................................................................... (ระบุ)………………....................................................

คาถาม ค-๒ หน่วยงานกาหนดกิจกรรมหลักที่มคี วามเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ตอ้ งการ ซึ่งสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายผลผลิตประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยงานได้กาหนดกิจกรรมหลักและแสดงความเชื่อมโยงการสนับสนุนการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตประจาปี
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทรัพยากรที่ต้องการ (การแสดงรายละเอียดของงบประมาณ ของกิจกรรมหลัก ซึ่งจะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของ
ผลผลิตประจาปี) หรือไม่ อย่างไร
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
หน่วยงานได้กาหนดกิจกรรมหลักที่มคี วามเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายของผลผลิต
และกาหนดทรัพยากรทีต่ ้องการของแต่ละกิจกรรมหลักที่นาส่งผลผลิต โดยที่หน่วยงาน
ได้นาเสนอแผนการปฏิบัตงิ านทีจ่ าแนกรายกิจกรรมของผลผลิตซึง่ แสดงความสัมพันธ์
ของปริมาณงานกับทรัพยากรและเวลาที่ใช้ในแต่ละผลผลิต ตามเอกสารประกอบ

๑. เอกสารคาของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ที่จาแนกกิจกรรมหลักและรายละเอียดกิจกรรม
ในแต่ละผลผลิตโดยแสดงทรัพยากรและเวลาทีต่ ้องใช้
ในแต่ละผลผลิต
๒. อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………..พร้อม
เอกสารประกอบ

คาถาม ค-๓ หน่วยงานกาหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า ตามระยะเวลาที่กาหนดทุกกิจกรรมหลักในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยงานกาหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมหลักเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า
หมายถึง ตัวชี้วัดปริมาณงานของกิจกรรมโดยมีหน่วยนับที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อจะใช้ในการติดตามผลการปฏิบัตงิ านและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามระยะเวลาที่กาหนดไว้( รายงานความก้าวหน้าในแต่ละไตรมาส) ทุกกิจกรรมหลัก เช่น จานวน คน ครั้ง วัน เป็นต้น
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
- กิจกรรมหลัก
๑. …………………………………………………………………………………………...………………...
๒. …………………………………………………………………………………………...………………...
๓. …………………………………………………………………………………………...………………...
ฯลฯ

๑. เอกสารคาของบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จาแนกกิจกรรมหลักและรายละเอียด
กิจกรรมในแต่ละผลผลิตโดยแสดงทรัพยากรและเวลา
ที่ต้องใช้ในแต่ละผลผลิต
๒. อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………..พร้อม
เอกสารประกอบ

คาถาม ค-๔ หน่วยงานกาหนดให้มีกิจกรรมเพื่อคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยงานจัดทากิจกรรมเพื่อคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือไม่ ดาเนินการถึงขั้นตอนการปันส่วนค่าใช้จ่าย (ขั้นตอนที่ ๓
จัดทาบัญชีต้นทุนผลผลิตอย่างน้อย ๖ เดือน) หรือไม่
กิจกรรมเพื่อคานวณต้นทุนต่อหน่วย หมายถึง กิจกรรมการจัดทาการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักเบื้องต้น ตามวิธีที่ กรมบัญชีกลาง
กาหนด KPI ระดับของความสาเร็จในการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ๕ ขั้นตอน ได้แก่
๑. มีการแต่งตั้งคณะทางาน/หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
๒. มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรม ศูนย์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม และเกณฑ์การปันส่วน
๓. จัดทาบัญชีต้นทุนผลผลิตอย่างน้อย ๖ เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนดได้แล้วเสร็จ
๔. เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในขั้นตอนที่ ๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
๕. มีการนาผลไปกาหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร
คาตอบ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
๑. เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการจัดทา
หน่วยงานได้จัดทากิจกรรมคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลาง
กิจกรรมคานวณต้นทุนของผลผลิต
กาหนดในขั้นตอนการปันส่วนแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ....................
๒. เอกสารรายงานการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้ผลผลิต
หลัก
๓. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………..พร้อม
เอกสารประกอบ

คาถาม ค-๕ หน่วยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดเป้าหมายผลผลิตประจาปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร

อธิบายคาถาม หน่วยงานมีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัตงิ านทีผ่ ่านมาเพื่อปรับเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
หรือไม่
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

๑. เอกสารรายงานการประชุม การจัดทา
การประชุมหารือที่มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา พร้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแผนปฏิบัติการประจาปี และ งบประมาณประจาปีที่มีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับผล
รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ที่แสดงความก้าวหน้าหรือแสดงความสาเร็จ การปฏิบัติงานตามเป้าหมายผลผลิตปีที่ผ่านมา พร้อม
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ โดยวิธีการต่างๆตามเอกสารแนบ
๒. รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตามข้อเสนอแนะ
ที่แสดงความก้าวหน้าหรือแสดงผลสาเร็จในการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ
๓. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………..พร้อม
เอกสารประกอบ

ชุด ง การบริหารจัดการ
คาถาม ง-๑ หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมี การจัดทาและบริหารแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนและระยะเวลา ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดของแต่ละผลผลิต หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตจัดทาและใช้รายงานผลตามแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนเพื่อควบคุม
งานให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตหรือไม่ แบบรายงานมีลักษณะอย่างไร แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
คือ ต้องเป็นแผนรายเดือน เพื่อควบคุมการบริหารงานให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม / งานต่างๆ ภายใต้ผลผลิตดาเนินการและใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนภายในปีงบประมาณ
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิต (ได้แก่ หน่วยงานระดับต่ากว่ากรม เช่น หน่วยงานระดับ
สานัก หรือ ส่วน หรือ กอง ที่รับผิดชอบแต่ละผลผลิตของกรม) ของหน่วยงานต่างๆ ให้
ความสาคัญต่อการจัดทาและใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการประจาปีทงั้ แผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยเฉพาะการแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ละเอียดและนาไปใช้ในทางปฏิบัติจริง (เช่น แผนภูมิ Bar chart แสดง
แผนงานและแผนเงิน) เมื่อต้นปีงบประมาณ และรายงานผลในลักษณะแผนภูมิ Bar
Chart หรือตารางแสดงผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบตั ิงาน และแสดง
รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับเงินจัดสรร รวมทั้งการใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดของแต่ละผลผลิตที่ชัดเจน

๑. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๐ ของหน่วยปฏิบัติที่
จาแนกกิจกรรมรายเดือน และแสดงหน่วยนับ ทั้งงาน
และเงิน (เช่น แผนภูมิ Bar chart)
๒. อื่นๆ (ระบุ) …………..............……..พร้อม
เอกสารประกอบ

คาถาม ง-๒ หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการจัดทาระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิต ที่เชื่อถือได้ และตรงตาม
กาหนดเวลา ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานจัดทาระบบรายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิต ที่เชื่อถือได้ และตรงตาม
กาหนดเวลาหรือไม่ ผลการรายงานมีลักษณะอย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ คือ ข้อมูลของหน่วยปฏิบัติรับผิดชอบกิจกรรม ภายใต้ผลผลิต ต้องจัดทา
รายงานอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามแผนข้อ ง.๑ ต่อผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบนาส่งผลผลิต นั้นๆ
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานให้ความสาคัญกับกระบวนการจัดทาระบบ
รายงานข้อมูลย้อนกลับของแต่ละผลผลิตที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้ง
รายงานได้ตรงตามกาหนดเวลา ประกอบด้วย รายงานการจัดทาระบบข้อมูล และ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่ใช้เปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงานได้ (เช่น รายงานสถิติ
ประจาเดือน รายไตรมาส และรายปี รายงานงบดุลประจาปี) และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศกับหน่วยปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการใช้ระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามตัวอย่างที่ปรากฏใน
เอกสารประกอบ

๑. รายงานการจัดทาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงานได้
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐… เช่น รายงานสถิติประจาเดือน
รายงานไตรมาส
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐…
๓. รายงานผลการใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐…
๔. อื่นๆ (ระบุ) …………........…………..พร้อมเอกสาร
ประกอบ
(คาถามในข้อนี้จะมีความสัมพันธ์ในข้อ ค.๓ )

คาถาม ง-๓ หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมี การนาข้อมูลที่รวบรวมและประมวลผลจากข้อ ง-๒ มาใช้ในการบริหารจัดการ และ
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้นหรือไม่
กระบวนการเป็นอย่างไร
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานให้ความสาคัญต่อการนาระบบข้อมูลและ
๑.รายงานการประชุมที่มีการใช้ข้อมูลจากข้อ ง-๒
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปรับแผน ด้วยการนารายงานการประชุมที่มีการใช้
มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
ข้อมูลมาพิจารณา และอภิปรายเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานในระหว่างปี โดยมี
ให้ดีข้นึ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐…
กระบวนการนาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานภายในแต่ละปีในไตรมาสถัดไป
๒. อื่นๆ (ระบุ) ……….......……………..พร้อมเอกสาร
จานวน .............. ครั้ง ได้แก่
ประกอบ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

คาถาม ง-๔ หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร

คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการนาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการ โดย
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................

๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยปฏิบัตนิ าส่งผลผลิตของ
หน่วยงานมีการนาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐… ตามขั้นตอนที่ ๕ ของคู่มือของ
กรมบัญชีกลาง
๒. มาตรการ/กระบวนการต่างๆ ที่ช่วยลดต้นทุน
ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐…
๓. อื่นๆ (ระบุ) …...…………………..พร้อมเอกสาร
ประกอบ
(ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน)

คาถาม ง-๕ หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมีกระบวนการจัดการทีช่ ่วยวัดผลการดาเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการ ดาเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มค่าในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร

อธิบายคาถาม หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานได้จัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของรัฐ
หรือไม่ กระบวนการเป็นอย่างไร การมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า คือ มีกระบวนการจัดการที่ช่วยวัดผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายว่าผลที่ได้มีประสิทธิภาพอย่างไร เช่น กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดความสาเร็จของผลผลิตในมิติต่างๆ หรือ
ดาเนินการสร้างฐานข้อมูลที่เกีย่ วข้องในการวัด เช่น ข้อมูลทางสถิติ ค่าใช้จ่ายผลผลิต การจัดทาต้นทุนผลผลิต เป็นต้น

คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานได้ออกแบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ความคุ้มค่าตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบตั ิภารกิจของรัฐตามแนว
ทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจภาครัฐของ สศช. กาหนด
- เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ คือ
.....................................................................................................................................
- เกณฑ์การวัดประสิทธิผล คือ
.....................................................................................................................................
- เกณฑ์การวัดผลกระทบ คือ
.....................................................................................................................................

๑. เอกสารที่แสดงว่าหน่วยปฏิบัตนิ าส่งผลผลิตของ
หน่วยงานได้จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐… ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจภาครัฐของ สศช. (มาตรา ๒๒ ของ
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖)
๒. อื่นๆ (ระบุ) ………………………..พร้อมเอกสาร
ประกอบ
(ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน)

คาถาม ง-๖ หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน
และเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ.2559 พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงินของฝ่ายตรวจสอบภายในและ/หรือ ของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินที่แสดงว่าไม่มขี ้อทักท้วงความผิดวินัยทางการเงิน รายงานผลเป็นอย่างไร
การตรวจสอบทางการเงินสามารถใช้ ข้อมูลจาก
• รายงานสรุปจากฝ่ายตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
• รายงานสรุปจาก สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คาตอบ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานได้แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน
และเป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
และรายงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ไม่ปรากฏข้อท้วงติงที่เป็นความผิด
ทางวินัย
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

๑. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไม่มี
ข้อท้วงติงด้านการเงินที่เป็นความผิดทางวินัย
๒. รายงานผลการตรวจสอบของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่ไม่มีข้อท้วงติงด้านการเงินที่เป็น
ความผิดทางวินัย (รายงานปีล่าสุดที่มกี ารตรวจสอบ
ของ สตง.)
๓. อื่นๆ (ระบุ) …………………………..พร้อมเอกสาร
ประกอบ
(ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน)

คาถาม ง-๗ หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมีการประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตในการนาส่งผลผลิตว่ามีประสิทธิภาพ หรือไม่
อย่างไร
อธิบายคาถาม หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตของหน่วยงานมีแบบประเมินบุคคลผู้รับผิดชอบผลผลิตรายบุคคลหรือไม่ แบบรายงานมีลักษณะ
อย่างไร
การประเมินบุคคล หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการนาส่งผลผลิต โดย ใช้แบบแสดงภาระงานรายบุคคล หรือ
แบบแสดงสมรรถนะรายบุคคล โดยหน่วยงานอาจจะกาหนดแบบขึ้นเอง หรือ ใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการพลเรือนตามที่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนดไว้ก็ได้
คาตอบ

ใช่

ไม่ใช่
ไม่เกี่ยวข้อง/ยกเว้น
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

หน่วยปฏิบัตินาส่งผลผลิตได้ให้ความสาคัญต่อวิธีการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร
ที่สัมพันธ์กับการนาส่งผลผลิต ด้วยการใช้แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload)
และแบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคลที่สัมพันธ์กับการนาส่งผลผลิต
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

๑. แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload)
เปรียบเทียบแผนกับผลที่สัมพันธ์กับการนาส่งผลผลิต เช่น
ปริมาณงานต่อหน่วยเวลา หรือร้อยละของเนื้องานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และ
๒. แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคลที่
สัมพันธ์กับการนาส่งผลผลิต เช่น คะแนนขั้นต่าของสมรรถนะ
ด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อหน่วยงาน ตามแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
สานักงาน ก.พ.
๓. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………..พร้อมเอกสาร
ประกอบ
(ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน )

คาถามชุด จ การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์
คาถาม จ-๑ โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ (โยงกับข้อ ข-๒)

อธิบายคาถาม ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์(เป้าหมายหน่วยงาน)ตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด
คาตอบ

ได้ ๑

ได้ ๐.๖๗

ได้ ๐.๓๓

ไม่ได้คะแนน

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
แสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทไี่ ด้กับเป้าหมายผลลัพธ์ระยะยาวตาม
๑. รายงานผลการประเมินผลลัพธ์ในปีงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ (ตาม ข-๒)
พ.ศ. ...... ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่
…………………………………………………………………………………………………………… กาหนดไว้ (ตาม ข-๒)
…………………………………………………………………………………………………………… หรือรายงานผลการประเมินผลลัพธ์จากรายงานล่าสุด
…………………………………………………………………………………………………………… ที่จัดทา
…………………………………………………………………………………………………………… แล้วเสร็จ
๒. อื่นๆ (ระบุ) ……………………............….. พร้อม
……………………………………………………………………………………………………………
เอกสารประกอบ

……………………………………………………………………………………………………………

( ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผล
เปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หรือ
๒๕๕๔ ในกรณีที่ผลลัพธ์ใช้เวลามากกว่า ๑ ปี )

คาถาม จ-๒ โปรดแสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ กับเป้าหมายผลผลิตประจาปีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้(โยงกับข้อ ข-๔)
อธิบายคาถาม ผลการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานล่าสุดมีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับใด
อ้างอิงจากรายงานใด
คาตอบ

ได้ ๑

ได้ ๐.๖๗

ได้ ๐.๓๓

ไม่ได้คะแนน

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ

แสดงความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบผลผลิตทีไ่ ด้กบั เป้าหมายผลผลิตประจาปี ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ (ตาม ข-๔)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

๑. รายงานผลการประเมินผลผลิต ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕…
ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
(ตาม ข-๔)
๒. อื่นๆ (ระบุ) …………………….. พร้อมเอกสาร
ประกอบ
( ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผล
เปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

หมายเหตุ ผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย=100% ผลผลิตเท่ากับเป้าหมาย=100% ผลผลิตใกล้เคียงเป้าหมาย (-5%) =66.7%
ผลผลิตต่ากว่าเป้าหมาย = 33.6% ไม่มีรายงานผลผลิต = 0%

คาถาม จ-๓ ผลการดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไม่อย่างไร(โยงกับข้อ ง-๕)
อธิบายคาถาม ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของหน่วยงานอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐกิจ/สังคม อธิบายเพิ่มเติม ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 กาหนดให้มี
การประเมินความคุ้มค่า โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสานักงบประมาณ
คาตอบ

ได้ ๑

ได้ ๐.๖๗

ได้ ๐.๓๓

ไม่ได้คะแนน

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
- ผลการวัดประสิทธิภาพ คือ...............................................................................
- ผลการวัดประสิทธิผล คือ.................................................................................
- ผลการวัดผลกระทบ คือ...................................................................................

๑. รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕… เปรียบเทียบกับ ง-๕
๒. อื่นๆ (ระบุ) …………………………............……
พร้อมเอกสารประกอบ
( ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน ในปีงบประมาณ
๒๕๕๕)

คาถาม จ-๔ หน่วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายผลผลิตกับส่วนราชการฯ และหน่วยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คล้ายคลึง
กัน หรือไม่ อย่างไร
อธิบายคาถาม ผลการประเมินในระดับผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอยู่ในระดับใด อ้างอิงจากรายงานใด ส่วนราชการ หน่วยงาน
เอกชนอื่นที่มีประเภทผลผลิต / ชนิด ที่มีลักษณะเหมือน หรือ คล้ายคลึงกัน อธิบายเพิ่มเติม เป็นการแสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างหน่วยงานที่ประเมิน เปรียบเทียบกับหน่วยงาน ที่ประเภทผลผลิต / ชนิด มีลักษณะเหมือน หรือ คล้ายคลึงกัน
คาตอบ
ได้ ๑
ได้ ๐.๖๗
ได้ ๐.๓๓
ไม่ได้คะแนน
คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
หน่วยงานได้แสดงถึงการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (External Benchmark) กับหน่วยงาน
อื่น เฉพาะตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบได้ ดังนี้
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 หมายเหตุ กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานที่ไม่อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ โดยมีเหตุผลที่
ชัดเจนให้ยกเว้นการคานวณคะแนน (สอดคล้องกับข้อ ก-๕)

หมายเหตุ

๑. รายงานผลการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕… หรือรายงานผลการเปรียบเทียบ
จากรายงานล่าสุดที่จัดทาแล้วเสร็จ
๒. อื่นๆ (ระบุ) ……………………… พร้อมเอกสารประกอบ
( ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผล
เปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

ผลการเปรียบเทียบสูงกว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นมีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อนี้เท่ากับ ๑
ผลการเปรียบเทียบเท่ากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อนี้เท่ากับ ๑
ผลการเปรียบเทียบใกล้เคลียง (-๕%) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อนี้เท่ากับ ๐.๖๗
ผลการเปรียบเทียบต่ากว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้คะแนนข้อนี้เท่ากับ ๐๓๓
หน่วยงานต้องประเมินประสิทธิภาพเทียงเคียง แต่ไม่มีมีรายงานการประเมิน ได้คะแนข้อนี้เท่ากับ ๐

คาถาม จ-๕ ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลสาเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ หรือไม่ อย่างไร

อธิบายคาถาม ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบรรลุผลสาเร็จในระดับผลผลิตและ ผลลัพธ์ในระดับใด อ้างอิงจาก
รายงานใดผู้ประเมินอิสระ อธิบายเพิ่มเติม เป็นหน่วยงานประเมินผลภายนอก เช่น สานักงบประมาณ สานักตรวจและประเมินผลของ
กระทรวง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เป็นต้น
คาตอบ

ได้ ๑

ได้ ๐.๖๗

ได้ ๐.๓๓

ไม่ได้คะแนน

คาอธิบายคาตอบและเอกสารประกอบ
- รายงานการประเมินผลสรุปได้ว่า
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

๑. รายงานการประเมินของผู้ประเมินอิสระที่
แสดงผลความสาเร็จของการดาเนินงานในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ (สอดคล้องกับข้อ ข-๖)
๒. อื่นๆ (ระบุ) …………………… พร้อมเอกสาร
ประกอบ
( ใช้เอกสารล่าสุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผล
เปรียบเทียบกับแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

หมายเหตุ ระดับดีมาก = ๑๐๐% ระดับดี = ๖๖.๗๔% ระดับปานกลาง = ๓๓.๖% ต่ากว่าระดับปานกลาง = ๐% ไม่มีรายงานผลผลิต = ๐%

การเดินทางสูเ่ ป้ าหมายที่ประสบความสาเร็จโดยไม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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การเดินทางสูเ่ ป้ าหมายที่ประสบความสาเร็จโดยไม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อม

ขอบพรคุณครับ
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