คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บทที่ 1
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายในศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย หลักการและที่มา วัตถุประสงค์ กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการภายในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 หลักการและที่มา
1.1.1 พระราชบัญญัติระเบี ยบบริห ารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับ ผิดชอบของ ผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
1.1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9(3)
กาหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
1.1.3 ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดต่างๆ ตามคารับ รองการปฏิบั ติราชการ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายที่ส าคัญของ
ศูนย์อานวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ระดับสานัก/กอง และระดับบุคคล ให้มีความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบในการจัดทาข้อตกลงว่าด้วยผลงานและ
การถ่ายทอดเป้ าหมาย ตั ว ชี้วัด ระดั บ หน่ ว ยงานสู่ ส านั ก /กอง โดยการจัด ท าคารับ รองการปฏิ บั ติราชการของ
หน่วยงานภายในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 วัตถุประสงค์
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.2.1 เพื่อให้สานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบ
และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.2.2 เพื่อให้สานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.2.3 เพื่อให้สานัก/กอง มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชน
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1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายในศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยประเด็นการประเมินผล 4 มิติ มีน้าหนักรวม
ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 70)
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44) ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
(ร้อยละ 10)
แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
เช่น การบริหารงบประมาณ การส่งใช้เงินยืม การ
ประหยัดพลังงาน และดาเนินงานตามมาตรการลด
คัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เป็นต้น

มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึง
พอใจความผูกพันแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10)
แสดงความสามารถในการบริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อ
สร้างความพร้อมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการและ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน และรองรับการพัฒนาระบบ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การ การจัดการ
ความรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นต้น

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
1 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
2 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44) ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ
3 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
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น้าหนัก
(ร้อยละ)
70
40
10

20

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก
กสพ./กสม./กปค./
กบย./
กปพ../สลธ./สพจ.
กสพ./กสม./
กบย./กพร.
กสม./กปค./กบย./
สลธ./สพจ./ตส./
ศปท./กพร./กปร.
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ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
7 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของหน่วยงาน
8 ร้อยละของการส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
9 ระดับความสาเร็จตามมาตรการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ
11 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10
(10)
10
(2.5)
(2.5)

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก

(2.5)
(2.5)
10
(5)
(5)
100

สลธ.
สลธ.

กปพ./กพร.
กปพ.กค.
สลธ.

สพจ.
กพร.

1.4 แนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4.1 ปฏิทินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่
กิจกรรมต้องดาเนินการ
1-10 ตุลาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทากรอบการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายใน
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11-15 ตุลาคม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทางานพิจารณากรอบแนวทางการจัดทาคารับรอง
2563
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 – 20 ตุลาคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมสานัก/กอง/สถาบัน และหน่วยงานขึ้นตรง เพื่อชี้แจง
2563
กรอบแนวทางการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 – 18 ธันวาคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
2563
ปรับ ปรุ งประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บัติราชการ แนวทางการประเมิน ผู้ บริห ารองค์การ และ
การถ่ ายทอดตั ว ชี้วั ดการปฏิ บั ติราชการระดับ หน่ ว ยงานและบุ ค คล ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564
19 – 30 ธันวาคม - สานัก/กอง/สถาบันและหน่วยงานขึ้นตรง จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนัก เป้าหมาย และ
2563
เกณฑ์การให้คะแนน ในมิติที่ 1 (ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) ส่งให้ กพร.
- เจ้าภาพตัวชี้วัดในมิติที่ 2.-4 จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนน ส่งให้ กพร.
มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดส่ง (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1 และกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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วันที่
1-10 กุมภาพันธ์
2564
11 - 15 กุมภาพันธ์
2564
10 เมษายน 2564
10 กรกฎาคม 2564
10 ตุลาคม 2564

10 เมษายน 2564
10 กรกฎาคม 2564
10 ตุลาคม 2564
30 เมษายน 2564
30 กรกฎาคม 2564
30 ตุลาคม 2564

กิจกรรมต้องดาเนินการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการภายในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการภายใน
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง
ผู้บริหารศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับผู้อานวยการ สานัก/กอง/สถาบัน
และหน่วยงานขึ้นตรง
 สานัก/กอง/สถาบัน และหน่วยงานขึ้นตรง ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง ให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารดังนี้

1. รอบ 6 เดือน ส่งรายงานการประเมินผลตนเองพร้อมหลักฐานและแผนการปฏิบัติ
ราชการทุกตัวชี้วัด ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564
1. รอบ 9 เดือน ส่งรายงานการประเมินผลตนเองพร้อมหลักฐานและแผนการปฏิบัติ
ราชการทุกตัวชี้วัด ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
3. รอบ 12 เดือน
3.1 ส่งรายงานการประเมินผลตนเองพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564
3.2 สิ้นสุดการรับคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
และ 30 กันยายน 2564
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้
1) การเปลี่ ย นแปลงนโยบายรั ฐ บาล นโยบายศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
2) การได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่ สาธารณภั ย หรื อ ภั ย ก่ อ
การร้าย
3) กรณี ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
และ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัด ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ส่งผล
การประเมินให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 , 10 กรกฎาคม
2564 และ 10 ตุลาคม 2564
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรุปรายงานประเมินผลตามคารับรองปฏิบัติราชการภายใน
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอผู้บริหารทราบ
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1.4.2 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการภายในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กาหนดให้หน่วยงานในระดับสานัก/กอง/สถาบัน
และหน่วยงานขึ้นตรง ต้องจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมีประเด็นการประเมินผลทุกตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ที่
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กาหนด แบบฟอร์มการจัดทาคารับรองฯ ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
แบบฟอร์ มคารับรองการปฏิ บั ติราชการส่ วนที่ ผู้ บริหารศู นย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาธิการ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรองเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ) และ
หัวหน้าหน่วยงานลงนาม พร้อมทั้งเอกสารประกอบท้ายคารับรองการปฏิบัติราชการ โดยหน่วยงานในระดับสานัก/กอง/
สถาบั น และหน่ ว ยงานขึ้ น ตรง ที่ ต้ อ งจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25 64
มีจานวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หน่วยงาน
สานักงานเลขาธิการ
กองบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง
สถาบันพัฒนาเจ้าหนาที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองประสานงานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจการพิเศษ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ

1.4.3 การลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายใน เป็น 2 ระดับ คือ
1. เลขาธิ ก ารศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ในฐานะผู้ รั บ ค ารั บ รอง กั บ
รองเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในฐานะผู้ให้คารับรอง
2. รองเลขาธิการศูน ย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะผู้รับคารับ รอง กับ
หัวหน้าหน่วยงานในระดับสานัก/กอง/สถาบัน และหน่วยงานขึ้นตรง ในฐานะผู้ให้คารับรอง
ทั้งนี้ คารับรองฯ ดังกล่าวจัดทาเป็น 2 ฉบับ สาหรับเก็บไว้ที่เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้รับคารับรอง
จานวน 1 ฉบั บ เก็บไว้ที่หน่ วยงานผู้ให้ คารับรองฯ จานวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็น หลักฐานในการวัดผลการปฏิบัติ
ราชการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้เสนอมาหรือไม่เพียงใด
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1.4.4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานสังกัดศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทารายงานการประเมินผลตนเอง
ตามคารับรองฯ รายตัวชี้วัด ตามแบบรายงานที่ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กาหนด โดยส่งรายงาน
ถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหารตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
- งวดที่ 1 ผลงาน รอบ 6 เดือน ส่งรายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2564
- งวดที่ 2 ผลงาน รอบ 9 เดือน ส่งรายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
- งวดที่ 2 ผลงาน รอบ 12 เดือน ส่งรายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564
สานัก/กอง/สถาบัน และหน่วยงานเทียบเท่ากอง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ กลุ่มพั ฒ นาระบบบริห าร ภายในเวลา
ที่กาหนด
1.4.5 วิธีการประเมินผลการดาเนินงาน
1) หน่วยงานทาการประเมินผลตนเองและรายงานการประเมินผลตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบ
2) ประเมินผลโดยเจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนน
3) ประเมินผลโดยคณะทางานฯ
1.4.6 ระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กาหนดระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1) ระดับดีเด่น
คะแนน 90 – 100
2) ระดับดีมาก
คะแนน 80 – 89.99
3) ระดับดี
คะแนน 70 – 79.99
4) ระดับพอใช้
คะแนน 60 – 69.99
5) ระดับปรับปรุง
คะแนนต่ากว่า 60
โดยอ้างอิงตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
--------------------------------------------------------
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