
วนัจันทรท์ี ่9 ตลุาคม 2560 
เวลา 09.00 น. 

ผา่นระบบวดีทิัศนท์างไกลของกระทรวงมหาดไทย

การประชุมชีแ้จงแนวทางการประเมนิ
ตวัชีว้ดัที ่4.2 การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรบัปรงุ)



ตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตร ีในคราวประชมุคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 ดา้นการบรหิารราชการ
แผน่ดนิและอืน่ๆ ใหท้กุสว่นราชการด าเนนิการการพัฒนาและปรับปรงุการท างานภายในหน่วยงานของตนใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ อยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 งานหรอืกจิกรรม โดยเฉพาะงานบรกิารประชาชน เชน่ การลดปรมิาณเอกสาร การลดการใช ้
พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขัน้ตอนการท างานและปรมิาณงานทีซ่ า้ซอ้น การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน การแกไ้ขปัญหาทจุรติ การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน และใหก้ าหนดแนวทางการรายงานความ
คบืหนา้และตัวชีว้ดัการประเมนิผลการด าเนนิงานเพือ่ใหส้ว่นราชการรายงานผลทกุเดอืนและใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ประเมนิผล
การปฏบิัตติามขอ้สัง่การนีข้องสว่นราชการทกุ 3 เดอืน เพือ่เสนอตอ่รองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) ตอ่ไป 
ส านักงาน ก.พ.ร. จงึไดจ้ าแนกกลุม่การพัฒนาและปรับปรงุการท างาน ดังตอ่ไปนี้
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ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรี ในคราวประชมุคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 

1.การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน
เชน่ การลดขัน้ตอนการท างานในการอนุมัต/ิอนุญาต การลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร การบรกิารประชาชน
ผา่นระบบออนไลน ์การลดขัน้ตอนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุขข์องประชาชน การลดการเรยีกส าเนาเอกสาร เป็นตน้

2. การบรูณาการการท างานระหวา่งหนว่ยงาน/ภาคสว่นอืน่
เชน่  การจัดท าขอ้ตกลง/ความรว่มมอืในการด าเนนิงานรว่มกันระหวา่งสว่นราชการ การประสานพลังประชารัฐ 

3.การป้องกนั/แกไ้ขปญัหาดา้นทจุรติ
เชน่ การช าระคา่ธรรมเนยีมดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์การใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการของภาครัฐ

4. การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ
เชน่ การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้การบรหิารการประชมุดว้ย e-meeting การพัฒนาระบบการ
สือ่สารภายในสว่นราชการ

5.การประหยดัทรพัยากร 
เชน่ การลดปรมิาณเอกสาร/จ านวนเอกสาร การลดการใชพ้ลังงาน การประหยัดน ้า การลดภาระงบประมาณ เป็นตน้

Innovation Base: ตวัชีว้ดัที่ 4.2 การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  องคป์ระกอบที ่4
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นายกรฐัมนตรมีบีญัชา ใหต้ดิตามกรณี  “ตวัชีว้ดัเพือ่การปฏริปูหวัหนา้
หนว่ยราชการและหนว่ยราชการเชงิผลสมัฤทธิ”์  ใน 6 ประเด็น ดงันี้

ในรายงานผลการด าเนนิการของส านักงาน ก.พ.ร.
ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560 เมือ่วันที ่25 สงิหาคม 2560

ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรี

ผลการประเมนิใน 6 เร ือ่ง จะเป็นคะแนนพเิศษ 
เพือ่น ามาพจิารณาในการแตง่ต ัง้ 

จา่ยคา่ตอบแทน หรอื ปรบัยา้ย เป็นตน้

1. การลดกระดาษ  

2. การใชร้ะบบสารสนเทศ

3. การลดพลงังาน

4. การประหยดังบประมาณ

5. การปราบปรามทจุรติ

6. การบรูณาการผลงาน
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ประเภทเรือ่งทีด่ าเนนิการ 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเม ือ่วนัที ่1 ส.ค. 2560

ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรี
วนัที ่25 ส.ค. 2560

(1) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน
เชน่ การลดขัน้ตอนการอนุมตั ิอนุญาต การลดระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

(2)  การบรูณาการการท างานระหวา่งหนว่ยงาน/  ภาคสว่นอืน่
เชน่ การจัดท าขอ้ตกลง/ความรว่มมอืการท างานรว่มกนัระหวา่งสว่นราชการ

การประสานพลงัประชารัฐ

การบรูณาการผลงาน

(3)  การป้องกนั/แกไ้ขปญัหาดา้นทจุรติ
เชน่ การใหป้ระชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในการตรวจสอบโครงการ 

มขีัน้ตอนการท างานชดัเจน ลดการใชด้ลุยพนิจิ จ านวนขอ้รอ้งเรยีนลดลง 
การจัดการระบบการรอ้งเรยีน การจัดท าโครงการรณรงคเ์กีย่วกบัการป้องกนัการทุจรติ

การปราบปรามทจุรติ

(4)  การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ
เชน่ การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชท้ างาน การใชร้ะบบสารสนเทศ

(5)  การประหยดัทรพัยากร
เชน่ การลดการใชพ้ลงังาน การลดจ านวนเอกสาร การลดงบประมาณ 
การประหยดัน ้า (เทยีบผลการด าเนนิงานตัง้แตต่น้ปีงบประมาณ)

การลดพลงังาน
การลดกระดาษ
การประหยัดงบประมาณ 

แนวทางการปรบัตวัชีว้ดัที่ 4.2 การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานองคป์ระกอบที ่4

สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ

• บงัคับ 6 เรือ่ง ตามขอ้สัง่การนายกรัฐมนตร ีวันที ่25 ส.ค. 2560 โดยมเีงือ่นไข ดังนี้
1) การลดพลังงาน เป็นการประเมนิการใชไ้ฟฟ้าและน ้ามัน  โดยมสี านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็น
เจา้ภาพ ใหเ้ริม่ด าเนินงานตัง้แต่เดือนตุลาคม 2560 และใหจั้งหวัดรายงานผลการใชพ้ลังงาน ต่อเนื่อง
ทกุเดอืนจนถงึเดอืนกนัยายน 2561 ผา่น www.e-report.energy.go.th

2) การลดกระดาษ การประหยดังบประมาณ ใหเ้ริม่ด าเนนิงานตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2560 และใหจ้ังหวัดรายงาน
ผลการด าเนนิงานตอ่เนือ่งทกุเดอืนจนถงึเดอืนกนัยายน 2561

3) การบรูณาการผลงาน การปราบปรามการทจุรติ และการใชร้ะบบสารสนเทศ ใหเ้ริม่ด าเนนิการตัง้แตเ่ดอืน
มกราคม จนถงึเดอืนมนีาคม 2561 โดยสามารถเลอืกเรือ่งใดมาด าเนนิการกอ่นหลงักไ็ด ้

• เสนอเพิม่อกี  6 เรือ่ง  ประเภทใดกไ็ดใ้น (1) – (5) ตามมต ิครม. เมือ่วันที ่1 สงิหาคม 2560 

• ทกุเรือ่งตอ้งมรีายงานผล
การด าเนนิงานในทกุเดอืน
นับตัง้แตเ่ริม่ตน้กจิกรรม

• ตอ้งมีกิจกรรมใหม่ทุกเดือน
(ยกเวน้ พย และ ธค) และ
วัดผลผลติตามแผน

ผลการประเมนิใน 
6 เ รื่ อ ง จ ะ เ ป็ น
คะแนนพเิศษเพือ่
น ามาพจิารณาใน
ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง 
จ่ายค่าตอบแทน 
ห รื อ  ป รั บ ย ้า ย 
เป็นตน้

http://www.e-report.energy.go.th/
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การปรบัแนวทางการด าเนนิการ

รายละเอยีดตามหนงัสอืส านกังาน ก.พ.ร.  ดว่นทีส่ดุ ที ่นร 1200/ว 21 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2560

1.   ยกเลกิเง ือ่นไขการจดักลุม่ประเภทเรือ่งทีด่ าเนนิการทีก่ าหนดเป็นกลุม่ A และ B รวมถงึเง ือ่นไขการเลอืกเร ือ่งทีด่ าเนนิการ 

ซึง่ก าหนดใหจั้งหวัดเลอืกเรือ่งในกลุม่ A มาด าเนนิการและเป็นเรือ่งตอ้งด าเนนิการแลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี อยา่งนอ้ย

จ านวน 3 เรือ่ง จาก 12 เรือ่ง 

2.  ก าหนดใหท้กุจงัหวดัจะตอ้งด าเนนิการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานตามขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตร ี
(รายละเอยีดปรากฏในหนังสอืส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีที ่นร 0405/9159 ลงวันที ่25 สงิหาคม 2560)

โดยมแีนวทาง ดังนี้

2.1 การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยดังบประมาณ ใหท้กุจังหวัดเริม่ด าเนนิการ ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2560

2.2 การใชร้ะบบสารสนเทศ การปราบปรามทจุรติ และการบรูณาการผลงาน ใหท้กุจังหวัดเริม่ด าเนนิการตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 

จนถงึเดอืนมนีาคม 2561 โดยสามารถเลอืกเรือ่งใดมาด าเนนิการกอ่นหลงักไ็ด ้

3.   จงัหวดัสามารถน าเร ือ่ง 6 เร ือ่ง ตามขอ้ 2 มาเป็นกจิกรรมเพือ่ใชส้ าหรบัการประเมนิตามตวัชีว้ดัที ่4.2 การพฒันา

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานได้

ซึง่หากจังหวัดด าเนนิการตามแนวทางดงักลา่วแลว้ จังหวัดจะตอ้งไปพจิารณาคดัเลอืกกจิกรรมเพิม่เตมิอกี 6 กจิกรรม โดยคดัเลอืก

จากประเภทเรือ่งทีด่ าเนนิการใน 5 กลุม่ ไดแ้ก ่1) การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน 2) การบรูณาการการท างานระหวา่ง

หน่วยงาน 3) การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาดา้นทจุรติ 4) การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

ตามมต ิครม. เมือ่วันที ่1 สงิหาคม 2560

4. การจดัสง่แผนการด าเนนิงาน

ก าหนดใหจั้งหวัดจัดท าแผนการด าเนนิงาน จ านวน 12 กจิกรรม และจัดสง่ใหก้บัส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที ่15 พฤศจกิายน 2560
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การปรบัแนวทางการด าเนนิการ (ตอ่)

การรายงานผลการด าเนนิการ

1.  กจิกรรมเรือ่งการลดพลงังาน การลดกระดาษ และการประหยดังบประมาณ  

• ใหจั้งหวัดเริม่รายงานผลหรอืรายงานความกา้วหนา้การด าเนนิการ ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2560 และใหร้ายงานถงึเดอืนกนัยายน 2561 

ตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุเดอืน

• การลดพลงังาน ใหจั้งหวัดรายงานผลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิเป็นประจ าทกุเดอืน ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2560 ถงึ

เดอืนกนัยายน 2561 โดยด าเนนิการผา่นเว็บไซต ์www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง

พลงังาน ภายในระยะเวลา 3 วันนับจากวันสดุทา้ยของเดอืน (ไมนั่บรวมวันหยดุราชการ) 

2. กจิกรรมเร ือ่งการใชร้ะบบสารสนเทศ การปราบปรามทจุรติ และการบรูณาการผลงาน 

• ใหจั้งหวัดเริม่รายงานผลตัง้แตเ่ดอืนทีเ่ริม่ตน้กจิกรรม และรายงานตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกเดอืนจนกระทั่งกจิกรรมไดผ้ลผลติครบถว้นตามแผน

3.  กจิกรรมอืน่ๆ นอกเหนอืจาก 6 กจิกรรมดงักลา่วขา้งตน้

• ใหจั้งหวัดรายงานผลการด าเนนิงานทกุเดอืน นับแตว่ันเริม่ตน้กจิกรรม



เรือ่งทีด่ าเนนิการ ประเภท
ระยะเวลาด าเนนิการ

ผลผลติ
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

เร ือ่งทีด่ าเนนิการตามขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรี ตวัชีว้ดัเพือ่การปฏริปูหวัหนา้สว่นราชการ และหนว่ยราชการเชงิผลสมัฤทธิ ์(จ านวน 6 เรือ่ง)

1. การลดพลงังาน (ไฟฟ้าและน ้ามนั) (สนพ. : เจา้ภาพ) 5 การใชพ้ลงังานของหน่วยงานลดลงเทยีบ
จากคา่มาตรฐาน รอ้ยละ 10

2. การลดกระดาษ 5 งบประมาณทีใ่ชจั้ดซือ้กระดาษลดลง
รอ้ยละ 10 (เทยีบปีงบประมาณ 60) 

3. การประหยดังบประมาณ 5 งบประมาณลดลงรอ้ยละ 10 

4. การพฒันาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสข์องจังหวดั 4 ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสม์กีารพฒันา 
(เทยีบกบัระบบสารบรรณเดมิ)

5. จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติลดลง 3 ขอ้รอ้งเรยีนลดลง (เทยีบปี 60)

6. การบรูณาการการท างานในเรือ่งการใหบ้รกิารเกีย่วกบั
มาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน (มผช.)

1+2 การใหบ้รกิารเกีย่วกบัมาตรฐานผลติภัณฑ์
ชมุชน (มผช.) ใชเ้วลาลดลงรอ้ยละ 10

เร ือ่งทีด่ าเนนิการตาม มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่1 ส.ค. 2560 (จ านวน 6 เรือ่ง)

7. การเปิดเผยขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้งของโครงการส าคญัของ
จังหวดั

3 เปิดเผยชดุขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง ผา่น
เว็บไซต์ (โครงการทีม่งีบประมาณสงู)

8. การบรูณาการงานใหบ้รกิารออกหน่วยเคลือ่นทีใ่นการ
ใหบ้รกิารประชาชน

1+2 การออกหน่วยเคลือ่นทีใ่นการใหบ้รกิาร
ประชาชนมคีวามครอบคลมุตามแผน

9.  การลดขัน้ตอนในกระบวนงานจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
ประเภทจดทะเบยีน โดยแยกรบัโฉนดทีด่นิภายในวนัเดยีว

1 ขัน้ตอนการท างานใชเ้วลาลดลง 
รอ้ยละ 15

10. การจัดประชมุดว้ย ระบบ Live Meeting ในการประชมุ
กลุม่ยอ่ยระหวา่งจังหวดักบัหน่วยงานอืน่

4 ใชร้ะบบMicrosoft Office Live Meeting
ในการประชมุ

11.การจัดท าชอ่งทางการรอ้งเรยีนและแจง้ปัญหาการทจุรติ
แบบออนไลน์ หรอื Application

3 มชีอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนและแจง้ปัญหา
การทจุรติ แบบออนไลน์ หรอื Application

12. การรว่มกนัจัดท าระบบฐานขอ้มลูประชากรจังหวดั เพือ่
ประโยชนใ์นการบรหิารจัดการดแูลผูด้อ้ยโอกาส

2 ระบบฐานขอ้มลูประชากรจังหวดั เพือ่ประโยชน์
ในการบรหิารจัดการดแูลผูด้อ้ยโอกาส

รวมผลผลติในแตล่ะเดอืน 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 8
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แผนการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ประเภทเรือ่งทีด่ าเนนิการ

(1) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน (2) การบรูณาการการท างานระหวา่งหน่วยงาน/ภาคสว่นอืน่ (3) การป้องกัน/แกไ้ขปัญหาดา้นทจุรติ (4) การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ (5) การประหยัดทรัพยากร

1 2



เรือ่งทีด่ าเนนิการ ประเภท
ระยะเวลาด าเนนิการ

ผลผลติ
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

เร ือ่งทีด่ าเนนิการตามขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรีตวัชีว้ดัเพือ่การปฏริปูหวัหนา้สว่นราชการ และหนว่ยราชการเชงิผลสมัฤทธิ ์    จ านวน 6 เรือ่ง)

1. การลดพลงังาน (ไฟฟ้าและน ้ามนั) (สนพ. : เจา้ภาพ) 5 การลดพลงังานของหน่วยงานลดลงเทยีบ
จากคา่มาตรฐาน รอ้ยละ 10

2. การลดกระดาษ 5 ปรมิาณการใชก้ระดาษลดลง หรอื 
งบประมาณทีใ่ชจั้ดซือ้กระดาษลดลง
(เทยีบปีงบประมาณ 60) 

3. การประหยดังบประมาณ 5 งบประมาณลดลงรอ้ยละ10

4. การพฒันาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสข์องจังหวดั 4 ขอ้รอ้งเรยีนลดลง (เทยีบปี 60)

5. จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติลดลง 3 ฟังกช์ัน่การออกรายงานฯ ของสว่นราชการ

6. การบรูณาการการท างานในเรือ่งการใหบ้รกิารเกีย่วกบั
มาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน (มผช.)

1+2 โครงสรา้งและอตัราก าลงั 4.0 ของ
กระทรวงอตุสาหกรรม/BOI 

เร ือ่งทีด่ าเนนิการตาม มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่1 ส.ค. 2560 (จ านวน 6 เรือ่ง)

7. การเปิดเผยขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้งของโครงการส าคญัของ
จังหวดั

3 เปิดเผยชดุขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง ผา่น
เว็บไซต์ (โครงการทีม่งีบประมาณสงู)

8. การบรูณาการงานใหบ้รกิารออกหน่วยเคลือ่นทีใ่นการ
ใหบ้รกิารประชาชน

1+2 ชีแ้จงฯ ผา่นระบบ Social Media 
(แบบLive หรอื Youtube)

9.  การลดขัน้ตอนในกระบวนงานจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
ประเภทจดทะเบยีน โดยแยกรบัโฉนดทีด่นิภายในวนัเดยีว

1 1. ลงนามความรว่มมอื MOU
2. การประเมนิสถาบนัอดุมศกึษาดว้ย
ระบบ CHE QA Online

10. การจัดประชมุดว้ย ระบบ Live Meeting ในการประชมุ
กลุม่ยอ่ยระหวา่งจังหวดักบัหน่วยงานอืน่

4 ใชร้ะบบMicrosoft Office Live Meeting ในการ
ประชมุภายในองคก์ร

11.การจัดท าชอ่งทางการรอ้งเรยีนและแจง้ปัญหาการทจุรติ
แบบออนไลน์ หรอื Application

3 มรีะบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและแจง้ปัญหา
การทจุรติ และตดิตามผลการแกไ้ขปัญหา

12. การรว่มกนัจัดท าระบบฐานขอ้มลูประชากรจังหวดั เพือ่
ประโยชนใ์นการบรหิารจัดการดแูลผูด้อ้ยโอกาส

2 ศนูยใ์หค้ าปรกึษาเพือ่การปฏริปู
(ออกแบบความคดิใหม่ และรปูแบบหรอื
กระบวนการใหบ้รกิารใหม)่

รวมผลผลติในแตล่ะเดอืน 1 1 1 1 1 5 2 2 3 2 2 8
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การประเมนิผลการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ตามมาตราการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

1 2

สรก ตอ้งระบุ
งานทีจ่ะสง่มอบ
ในเดอืนกนัยายน

ปี 61 ปี 62

สรก ตอ้งระบุ
งานทีจ่ะสง่มอบ
ในเดอืนกนัยายน

เกณฑผ์า่นการประเมนิ

เกณฑก์ารประเมนิตวัชีว้ดัที ่4.2
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

ผา่น : จังหวัดด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน 
รอ้ยละ 80 ขึน้ไป

ไมผ่า่น:จังหวัดด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน 
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

2.สตูรการค านวณ

ผลการด าเนนิงาน = ผลผลติทีส่ามารถด าเนนิการไดต้ามแผน x 100

ผลผลติตามแผนท ัง้หมด 

=  รอ้ยละ X

เชน่    ผลการด าเนนิงาน = 10 x 100

10

=  รอ้ยละ  100

1.เกณฑผ์า่นการประเมนิ

ประเภทเรือ่งทีด่ าเนนิการ

(1) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน (4) การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่น
ราชการ

(2) การบรูณาการการท างานระหวา่ง
หน่วยงาน/ภาคสว่นอืน่

(5) การประหยัดทรพัยากร

(3) การป้องกนั/แกไ้ขปัญหาดา้นทจุรติรวมผลผลติรอบการประเมนิที ่1 = 10 ผลผลติ

ผา่นการประเมนิ



การรายงานผลประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ (มาตรา 44)

รายงานผลการประเมนิ 
รอบที ่1 (ม.ีค.)

รายงานผลการประเมนิ 
รอบที ่2 (ก.ย.)

การรายงานตัวชีว้ัดการปฏริปูหัวหนา้สว่นราชการฯ จ านวน 6 เรือ่ง 
เสนอนายกรฐัมนตรตีอ่เนือ่งทกุเดอืน 

รายงานผลการพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ12 เรือ่งทกุ 3 เดอืน เสนอรองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม)

1

3

3

6 9 12

2

9



10

QR code Line Group  “ประเมนิผลจงัหวดั”

กองตดิตามและประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ

ส านกังาน ก.พ.ร.

เบอรต์ดิตอ่ 0 2356 9999 ตอ่ 8844, 8860, 8861 และ 8956



11

การส ารวจขอ้มลูการบรหิารจดัการของหนว่ยงานภาครฐั

ส านักงาน ก.พ.ร. ไดจั้ดท า “โครงการส ารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัการยกระดับการบรหิารงาน

ของหน่วยงานของรัฐ”

โดยมอบหมายให ้บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั เป็นผูด้ าเนนิการส ารวจและรวบรวมขอ้มลู 

และไดม้หีนง้สอืแจง้ขอความรว่มมอืจังหวดัใหข้อ้มลูการบรหิารจัดการของจังหวัด (แบบส ารวจสว่นราชการ)

(หนังสอืส านักงาน ก.พ.ร. ดว่นทีส่ดุที ่นร 1205.3/674 – 749 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2560)

ตดิตอ่ : 02 356 9999 ตอ่ 8916 , 8829

ส านักงาน ก.พ.ร. ไดจั้ดท าระบบกรอกขอ้มลู online

เพือ่ใหจั้งหวดัตอบขอ้ค าถาม จ านวน 24 ขอ้ โดยจังหวดัสามารถเขา้ไปกรอกขอ้มลูไดท้ี่

http://www.trisdb.com/opdc/index.php/2017?lang=en

หรอืสแกน QR Code 

ขอความรว่มมอืใหจั้งหวัดด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในวนัที ่27 ตลุาคม 2560

http://www.trisdb.com/opdc/index.php/2017?lang=en
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