รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ชื่อองค์การมหาชน…………………
ชื่อผู้อานวยการองค์การมหาชน ………………………………………………
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

1

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
องค์การมหาชน A
ชื่อองค์การมหาชน …………………………………………………
นาย สมชาย วันดี
ชื่อผู้อานวยการองค์การมหาชน …....................................
รอบการประเมิน

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

องค์การมหาชน

Function
al Based

Agenda
Based

Area
Based

Innovation
Based

Potential
Based

องค์การมหาชน A *











ชื่อองค์การมหาชน
ผู้อานวยการองค์การมหาชน A

Performance

Competency





สรุปผล
ประเมิน

คะแนน
ITA
80.12

สรุปผล
ประเมิน

คะแนน
ITA
80.12

สรุปรายงาน ณ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ “*” หมายถึง องค์การมหาชน A ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)
หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่ องค์การมหาชน F มีผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Agenda Bassed

ความเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(……………………………………………)
รัฐมนตรีผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
(ผู้ประเมิน)

(……………………………………………)
ประธานกรรมการองค์การมหาชน
(ผู้ประเมิน)

2

ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน องค์การมหาชน A
() ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

Functional
Based

Agenda
Based

Area Based

Innovation
Based

Potential
Based

สรุปผลประเมิน
ส่วนราชการ

คะแนน
ITA











ระดับมาตรฐาน

80.12

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Functional
Based

ประเด็นการประเมิน
1.1 ระดับความสาเร็จในการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัตริ าชการ
โดยรวมของกระทรวง
1.1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD
1.1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติตอ่
บุคลากรวิจัย
1.1.3 สัดส่วนเวลาที่ใช้เครื่องมือ / อุปกรณ์เทียบกับแผน
1.2 จานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนาที่ได้รบั การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
1.3 ร้อยละความสาเร็จเฉลีย่ ของการดาเนินงานตามแผนงานโครงการได้แล้ว
เสร็จ
1.4 ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์โครงการ
1.5 ร้อยละของจานวนเทศบาล / อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งนาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งนาในพืนที่
2.1 การบูรณาการฐานข้อมูลนาของประเทศ (ร้อยละความสาเร็จ)

สรุปผล
ประเมิน


47

47

1.21

1.43

100

100

3

4



80

95



80
80

75
65




80

80.01



2.2 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ร้อยละความสาเร็จ)

80

79.99



3. Area Based

3.1 การดาเนินงานตามนโยบายประชารัฐ (โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2559/60) (ร้อยละความสาเร็จ)

80

100



4. Innovation
Based

4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (ร้อยละ)

80
80

82.80
85.80




4.3 การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ องค์การมหาชน

80

83



4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน (ร้อยละความสาเร็จ)

80

89.05



5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลือ่ น ยุทธศาสตร์ชาติ

80

85.00



2. Agenda Based

5. Potential
Based

หมายเหตุ
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย

หมายเหตุ 1) องค์การมหาชนได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ผลประเมินตัวชี้วัด

 หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

3

สรุปผลการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของ องค์การมหาชน A
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่งที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กาหนดให้มีการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักภารกิจพื้นฐานฯ (Functional Based)
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ฯ (Agenda Based) หลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area Based) หลักการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมฯ (Innovation Based) และศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ (Potential Based)
องค์การมหาชน A มีผลการดาเนินงานในระดับมาตรฐาน สรุปผลการดาเนินงานสาคัญในแต่ละองค์ประกอบ

ได้ ดังนี้
1) ด้านการดาเนินงานตามหลักภารกิจ พื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ป กติ หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมายฯ (Functional Based) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก โดยตัวชี้วัดระดับความสาเร็จใน
การบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติ ราชการโดยรวมของกระทรวง จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ยของการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการได้แล้วเสร็จ องค์การมหาชนสามารถดาเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยสาคัญคือ .............. ส่วน
ตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์โครงการ ร้อยละของจานวนเทศบาล / อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่ง
น้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ สามารถดาเนินการได้ต่ากว่าเป้าหมาย
เนื่องจากปัจจัยสาคัญคือ.............. โดยภาพรวมองค์การมหาชนสามารถดาเนินการตามภารกิจหลักพื้นฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย
2) ด้านการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ คือ การบูรณาการฐานข้อมูลน้าของประเทศ ซึ่ง
องค์การมหาชนสามารถดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยสาคัญ คือ.............. และการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งองค์การมหาชนสามารถดาเนินการได้ต่ากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยสาคัญคือ .............. โดย
ภาพรวมองค์การมหาชนสามารถดาเนินการตามภารกิจหลักยุทธศาสตร์ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
3) ด้านการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ /ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูร ณาการการ
ดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ คือ การดาเนินงานตามนโยบาย
ประชารัฐ (โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2559/60) ซึ่งองค์การมหาชนสามารถดาเนินการได้สูง
กว่าเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยสาคัญคือ............ โดยภาพรวมองค์การมหาชนสามารถดาเนินการตามภารกิจ หลักภารกิจ
พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด ได้สูงกว่าเป้าหมาย

ตัวอย่าง
การรายงานองค์ประกอบการประเมินที่ 1 - 3
4

รายละเอียดผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ …..

ตัวชี้วัด …………………………………………….
คาอธิบาย :

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

5

ตัวอย่างการรายงาน
องค์ประกอบการประเมินที่ 4

6

สรุปผลการประเมินด้านศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
(Potential Based) ของ องค์การมหาชน A

รอบที่ 1 ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สรุปผลการดาเนินงาน
องค์การมหาชนมีแผนการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลักตามแผนงานจาแนกเป็น 4 ไตรมาส สรุปผลการ
ดาเนินได้ ดังนี
1. ไตรมาสที่ 1 กาหนดเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของระบบราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยการวางกลไก
ผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy executio)และการตรา พ.ร.ฎ. ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ
ผลการดาเนินงาน พบว่า องค์การมหาชน สามารถ..............................................................................................................
2. ไตรมาสที่ 2 กาหนดเป้าหมายในการเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับ โครงสร้าง
หน่วยงานด้าน ศก.ให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 (ก.อุตสาหกรรม / BOI)
ผลการดาเนินงาน พบว่า องค์การมหาชนสามารถ................................................................................................................
3. ไตรมาสที่ 3 กาหนดเป้าหมายในการเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน / Ease of Doing Business โดยการ
จัดตังศูนย์รับคาขออนุญาตตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ และการปรับปรุงระบบบริหารงานแบบบูรณาการใน
ระดับพืนที่-จังหวัด
ผลการดาเนินงาน พบว่า องคารมหาชนสามารถ..................................................................................................................
4. ไตรมาสที่ 4 กาหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรลดความซาซ้อนภายในส่วนราชการ โดยการจัด ตัง
Share Service Center
ผลการดาเนินงาน พบว่า องค์การมหาชนสามารถ...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างการรายงาน
องค์ประกอบการประเมินที่ 5
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ข้อมูลประกอบแบบประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน องค์การมหาชน A
() ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

Performance

Competency

องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
2.1 การประเมินผลงานผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.1.1 สัญญาจ้าง 1. ร้อยละการดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี
ผู้อานวยกา
2. โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
รองค์การ
มหาชน
3. การดาเนินการตามแผนกลุยทุ ธ์เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอวกาศ
4. การหารายได้ผ่านการพัฒนา Solution ขนาดใหญ่ให้
หน่วยงานภายนอก
2. 1.2 การประเมิน 5. การดาเนินการตามตัวชีวัดสานักงาน ก.พ.ร.
องค์กร
2.1.3 งานอื่นๆที่
คณะกรรม
การมอบ
หมาย

7. การจัดทาระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการ บริหารจัดการนา
ตามแนวพระราชดาริ (ผู้สั่งการ : นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ)
8. การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหมอกควัน ไฟป่า
อย่างมีประสิทธิภาพ (ผู้สั่งการ : รมว.วท)
9. แผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิการด้านภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (ผู้สั่งการ : มติคณะรัฐมนตรี 27 มี.ค.58)

สรุปผลประเมิน
ส่วนราชการ

คะแนน
ITA

ระดับมาตรฐาน

80.12

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

90

95



80

85



90

85



50 ล้าน

40 ล้าน



มีผลเป็นไปตาม
เป้าหมายทุก
ตัวชีวัด
1 ระบบ

มีผลเป็นไปตาม
เป้าหมายทุกตัวชีวัด



1 ระบบ



จัดการไฟป่าใน
พืนที่ 9 จังหวัด
ภาคเหนือ
มีแผนแม่บทและ
แผน ปฏิบัตกิ าร
ด้านภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ

จัดการไฟป่าในพืนที่
9 จังหวัดภาคเหนือ



มีแผนแม่บทและแผน
ปฏิบัตกิ ารด้านภูมิ
สารสนเทศกลางของ
ประเทศ



หมายเหตุ

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน



2.2.1 ภาวะผู้นา

ตามที่ กพม. กาหนด

ผ่าน

2.2.2 วิสัยทัศน์

ตามที่ กพม. กาหนด

ผ่าน

2.2.3 การวางกลยุทธ์

ตามที่ กพม. กาหนด

ผ่าน

2.2.4 ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน

ตามที่ กพม. กาหนด

ผ่าน

2.2.5 การควบคุมตนเอง

ตามที่ กพม. กาหนด

ผ่าน

2.2.6 การสอนงานและ การมอบหมายงาน
ผลประเมินตัวชี้วัด

 หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย

ผ่าน

สูงกว่า
เป้าหมาย
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สรุปผลการประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ผู้อานวยการองค์การมหาชน A
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2560
ผู้ อ านวยการองค์ การมหาชน A มี ผ ลการด าเนิ นงานในระดั บ มาตรฐาน สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของ
ผู้อานวยการองค์การมหาชนที่สาคัญได้ ดังนี้
1)

การด าเนิ นการตามสั ญ ญาจ้า งผู้ อ านวยการองค์ การมหาชน ประกอบด้ วย 4 ตั วชี้ วัด หลั ก โดยตั วชี้ วัด ที่
ดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย มีจานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ……………เนื่องจากปัจจัยสาคัญคือ .............. ตัวชี้วัดที่
ด าเนิ น การได้ ต่ ากว่ า เป้ า หมาย มี จ านวน 2 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ ……………………. เนื่ อ งจากปั จ จั ย ส าคั ญ
คือ…………………………………………. โดยภาพรวมผู้อานวยการองค์การมหาชนสามารถดาเนินการตามสัญญาจ้างได้
เป็นไปตามเป้าหมาย

2)

การดาเนินการตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน โดยภาพรวมผู้อานวยการองค์การมหาชนสามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด ……

3)

การดาเนินงานอื่นๆที่คณะกรรมการมอบหมาย ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดหลัก โดยตัวชี้วัด ที่ดาเนินการได้สูงกว่า
เป้าหมาย มีจานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ……………เนื่องจากปัจจัยสาคัญคือ .............. ตัวชี้วัดที่ดาเนินการได้ต่ากว่า
เป้าหมาย มีจานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ……………………. เนื่องจากปัจจัยสาคัญคือ…………………………………………. โดย
ภาพรวมผู้อานวยการองค์การมหาชนสามารถดาเนินการตามสัญญาจ้างได้เป็นไปตามเป้าหมาย

สาหรับผลการประเมินสมรรถนะผู้อานวยการองค์การมหาชน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ 6 ด้าน ผู้อานวยการองค์การ
มหาชนมีผลการประเมินโดดเด่นมากที่สุดเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ ด้าน ………………………………………..
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