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1. ที่มา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547
คณะรั ฐ มนตรีเห็ น ชอบกั บ แนวทางการพั ฒ นาการดำเนิ น งานและการประเมิ น ผลองค ก ารมหาชน
เพื่อพิสูจนความมีประสิทธิภาพและความคุมคาขององคการมหาชน โดยใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) และสำนั กงาน ก.พ.ร. เป น ผูป ระเมิ นผลงานขององคการมหาชนตามคำรับ รองการปฏิ บัติงานและ
รายงานตอคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติใหมีการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีขางตน โดยใหคณะกรรมการพัฒนา
และสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) รับผิดชอบการกำกับดูแลและกลั่นกรองเรื่องขององคการมหาชนที่จัดตั้ง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อเสนอคณะรั ฐ มนตรี จากเดิ ม ที่
มอบหมายให ก.พ.ร. รับผิดชอบ
คำสั่ งหั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) มี ค ำสั่ ง ที่ 5/2559 ลงวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ 2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
กำหนดใหมีการประเมินสวนราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน
โดยให สำนักงาน ก.พ.ร. เป น ผูป ระเมิ น ส วนราชการและสำนั กงาน ก.พ. เป น ผูป ระเมิ น ขาราชการพลเรือน
ประเภทบริหารระดับสูง โดยการประเมินหนวยงานของรัฐในความรับผิดชอบของฝายบริหาร ไดแก รัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน ใหหนวยงานกลางที่เกี่ยวของจัดใหมีการประเมิน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
5 เมษายน 2559 เห็นชอบใหการประเมินหนวยงานของรัฐประเภทอื่นใหผูมีหน าที่ประเมินนำแบบประเมิน
องคกรและบุคลากรไปปรับใชใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติ มอบหมายให สำนั กงาน ก.พ.ร. จั ดให มีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของ
สัดสวนคาใชจายดานบุ คลากรขององคการมหาชนแตละแหงอยางตอเนื่ อง โดยคำนึงถึงภารกิจ รายได และ
เงินทุนสะสมของแตละองคการมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิใหมีคาใชจายดานบุคลากรเกินกวาความจำเปน
และไม เป น ภาระงบประมาณของประเทศ และให น ำเสนอ กพม. พิ จ ารณาเป น ประจำทุ ก ป ด ว ย เพื่ อ ให
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการมหาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มติ กพม.
กพม. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เห็นชอบหลักการประเมินองคการ
มหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรอบการประเมินองคการมหาชน กลไกและขั้นตอนการประเมิน
และเกณฑการพิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป
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2. หลักการ
หลักการประเมินองคการมหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
1. กำหนดกรอบการประเมิ น ผลองค การมหาชนประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อประเมิ นว า
องค การมหาชนปฏิ บั ติ งานบรรลุ วั ตถุ ประสงค จั ดตั้ ง สอดคล องกั บนโยบายรั ฐบาลและยุ ทธศาสตร ชาติ พั ฒ นา
สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการประชาชน และการพัฒนาองคการ
การประเมินยังสอดคลองกับองคประกอบตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
2. กำหนดใหมีตัวชี้วัดผลกระทบเพื่อติดตามผลสำเร็จขององคการมหาชนเปน รายป (monitoring KPI)
แตไมนำมาคำนวณคะแนน โดยใหอ งคก ารมหาชนรายงานผลมายัง สำนัก งาน ก.พ.ร. เพื่อเปนขอมูลสะสม
สำหรับการประเมินความคุมคาในการจัดตั้งองคการมหาชนทุก 5 ปตามรอบยุทธศาสตรชาติ ในวาระแรกกำหนด
ประเมินความคุมคาเมื่อครบ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
3. การประเมินผูอำนวยการองคการมหาชนใหเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการองคการมหาชน
โดยตัวชี้วัดตองครอบคลุมตามสัญญาจางและภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายพิเศษ และสงรายงานผลการ
ประเมินใหสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ
การจายคาตอบแทนผันแปรใหแกผูอำนวยการมหาชน คณะกรรมการควรพิจารณาใหไดรับเต็มตาม
จำนวนเมื่อมีผลการประเมินองคการมหาชนในระดับดีมาก และคำนึงถึงหลักการที่มิใหเปนภาระงบประมาณ
ของประเทศ
4. องคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่มีระบบประเมินตนเองใหอยูภายใตกรอบการประเมินนี้
แนวทางการประเมินองคการมหาชนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แตกตางจากการประเมิน
องคการมหาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
1. กรอบการประเมิน
1.1 ปรับ องคป ระกอบการประเมิน 5 องคป ระกอบตามบริบ ทขององคการมหาชน แต ยัง
สอดคลองกับองคประกอบตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
1.2 กำหนดกรอบการประเมินเฉพาะการประเมินองคการ สำหรับการประเมินผูอำนวยการ
ใหเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการองคการมหาชน
1.3 ปรับตัวชี้วัดการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชน เปนเรื่องการเผยแพรสารสนเทศ
ขององคการมหาชนผาน web portal
1.4 เพิ่มเติมการวัดประสิทธิภาพขององคการมหาชน และการควบคุมคาใชจายดานบุคลากร
1.5 นำตัวชี้วัดรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน ไปรวมประเมินไวในองคประกอบที่ 5
การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
1.6 เพิ่มเติมตัวชี้วัดผลกระทบเพื่อติดตามผลสำเร็จขององคการมหาชน (monitoring KPI)
2. เกณฑการประเมิน
2.1 ปรั บ ปรุ งเกณฑ ก ารประเมิ น รายตั ว ชี้ วัด จาก ผ า น/ไม ผ า น เป น การประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานเทียบกับคาเปาหมาย 3 ระดับ โดยใชผลคะแนนในการประเมินองคการในภาพรวม
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2.2 ตัวชี้วัดภารกิจหลักและนโยบายสำคัญที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และแผนปฏิบัติ
การขององคการมหาชน ใชประเมินตอเนื่อง 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565) คาเปาหมายพิจารณา
เปนรายป
2.3 กำหนดน้ำหนักแตกตางกันในแตละองคประกอบ
2.4 ตัว ชี้ วัดความพึ งพอใจในการใหบ ริการ คงวัดตอเนื่องแตเพิ่มเติมการวัดคุณ ภาพของ
รายงานผลการสำรวจ
2.5 ปรั บ รู ป แบบการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาด า นการควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการองคการมหาชน จากการกำหนดเกณฑการใหคะแนนระดับ 1-5 เปนการประเมินในรูปแบบ
Checklist (มี/ไมมี) เฉพาะประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี
3. การรายงานผลการประเมิน
3.1 กำหนดใหรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือนเพียงรอบเดียว
3.2 กำหนดใหองคการมหาชนเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ถามี)
1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน

3. กรอบการประเมิน
การประเมินองคการมหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน
สวนที่ 3 ตัวชี้วัด monitor
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สวนที่ 1 องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินใน 5 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผล ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการขององคการมหาชน
โดยกำหนดให องคการมหาชนเสนอตั วชี้วั ดครอบคลุมทุกวัตถุป ระสงคการจัดตั้ง และองคการมหาชนที่มี
ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลในปที่ผานมาใหคงเปนตัวชี้วัดตอเนื่อง
องคประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตรของประเทศ ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
สำคัญหรือเรงดวนของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผูรักษาการมอบหมาย โดยกำหนดใหองคการมหาชนเสนอ
ตัวชี้วัดที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผูรักษาการจำนวน 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดในองคประกอบที่ 1 และ 2 เปนตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดำเนินงานในระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป
พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่ อให สอดคล องกั บแผนปฏิ บั ติ การขององค การมหาชน ระยะ 5 ป สำหรับ ค าเป าหมาย
พิจารณาเปนรายป และกำหนดใหมีน้ำหนักรวมรอยละ 50
องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดานบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี
(ตัวชี้วัดบังคับ “รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชน” น้ำหนักรอยละ 5) และประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและนวัตกรรมการใหบริการขององคการมหาชน (จำนวน 2 ตัวชี้วัด น้ำหนักรวมรอยละ 20)
สำหรับองคการมหาชนที่มีตัวชี้วัดความสามารถในการหารายไดในปที่ผานมาใหคงวัดตอเนื่อง และมีน้ำหนัก
รอยละ 5 และองคการมหาชนที่ไดรับการยกเวนกรอบวงเงินคาใชจายดานบุคลากรจาก กพม. ใหยกเลิกและตัด
น้ำหนักของตัวชี้วัดนี้
องคประกอบที่ 4 การตอบสนองต อประชาชน ประเมิน การตอบสนองความคาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการและประชาชน (ตัวชี้วัดบังคับ “รอยละความพึ งพอใจในการให บริการขององคการ
มหาชน” น้ ำหนั กร อยละ 5) และประเมิ นการเผยแพรสารสนเทศสำคั ญขององค การมหาชนเพื่ อการนำไปใช
ประโยชน ประชาสัมพันธ และแสดงความโปรงใสใหสังคมสามารถตรวจสอบไดผาน web portal (ตัวชี้วัดบังคับ
“การเผยแพรสารสนเทศผาน web portal” น้ำหนักรอยละ 5)
องคประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน ประเมินบทบาทและ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชนในการทบทวนผลการดำเนินงานขององคการมหาชนเพื่อ
กำหนดทิ ศทางและนโยบายการปฏิ บั ติ งานขององค การมหาชนและการควบคุมดู แลการดำเนิ นงานให บรรลุ
วัตถุประสงคการจัดตั้งและตอบสนองตอสภาพการณปจจุบันและความตองการของผูรับบริการ (ตัวชี้วัดบังคับ “รอยละ
ความสำเร็จของการพัฒนาดานการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน” น้ำหนักรอยละ 15)
สวนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน ไดแก การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนั ก งาน ป.ป.ช. เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น โดย
สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำผลคะแนนประเมินดังกลาว รายงานคณะรัฐมนตรีพรอมกับผลประเมินองคการมหาชน
และไมนำผลคะแนนดังกลาวมารวมคำนวณในการประเมินองคการมหาชน
ส วนที่ 3 ตั วชี้ วัด monitor คื อ ตั ว ชี้วั ด ที่ แสดงผลกระทบ (impact) จากดำเนิ น งานขององค การ
มหาชนเพื่อติดตามผลสำเร็จขององคการมหาชนเปนรายป (monitoring KPI) โดยใหองคการมหาชนรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดมายังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนขอมูลสะสมสำหรับการประเมินความคุมคาในการจัดตั้งองคการ
มหาชนทุก 5 ป ตามรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในวาระแรกกำหนดประเมินความคุมคาเมื่อครบ
3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) และไมนำมาคำนวณคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สวนที่ 1 องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
องคประกอบ
การประเมิน
1. ประสิทธิผล

2. การผลักดัน
ยุทธศาสตร
ของประเทศ

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัด

น้ำหนัก

เปาหมาย

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด

องคประกอบที่ 1 องคการมหาชน 1. กำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ
ไมจำกัดจำนวน
ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจตามวัตถุประสงค แตตองครอบคลุม และองคประกอบที่ 2
วัตถุประสงคการจัดตั้ง ที่สอดคลอง
2. ตัวชี้วัดตองเชื่อมโยงไดกับยุทธศาสตรชาติ
เสนอ
การจัดตั้ง
ทุกวัตถุประสงค
กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
รวมรอยละ 50
1.2 …
การจัดตั้ง
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ …
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนกระทรวง แผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนระดับชาติ
องคการมหาชน
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ และ
3. กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผล
แผนปฏิบัติการขององคการมหาชน
การดำเนินงานไดตอเนื่อง ในระยะ 5 ป
(วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)
4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตองวัดผลได
ภายในรอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2562
ถึง 30 กันยายน 2563)
5. องคการมหาชนที่มีตัวชี้วัดมาตรฐานสากล
ในปที่ผานมาใหคงเปนตัวชี้วัดตอเนื่อง
ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
2.1 ตัวชี้วัดที่เปนนโยบาย
1 ตัวชี้วัด
ตามที่รัฐมนตรี 1. กำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ
นโยบายสำคัญหรือเรงดวนของ
สำคัญหรือเรงดวนของ
ผูรักษาการ 2. กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผล
การดำเนินงานไดตอเนื่อง ในระยะ 5 ป
รัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรี
รัฐบาลหรือตัวชี้วัดที่
กำหนด
(วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)
ผูรักษาการมอบหมาย
รัฐมนตรีผรู ักษาการ
3. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตองวัดผลได
มอบหมาย
ภายในรอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2562
ถึง 30 กันยายน 2563)
4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผูรักษาการฯ
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องคประกอบ
การประเมิน
3. ประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัด

น้ำหนัก

เปาหมาย

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด

ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุม
คาใชจายดานบุคลากรตาม
มติคณะรัฐมนตรี
ประเมินประสิทธิภาพในการ
บริหารงานหรือนวัตกรรมการ
ใหบริการขององคการมหาชน

3.1 รอยละคาใชจาย
ดานบุคลากรของ
องคการมหาชน
3.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ในกาบริหารงานหรือ
นวัตกรรมการใหบริการ

1 ตัวชี้วัด

รอยละ 5

กพม. กำหนด

กำหนดเปนตัวชี้วัดบังคับ

2 ตัวชี้วัด

รอยละ 20

4. การตอบสนอง ประเมินการเผยแพรสารสนเทศ
4.1 การเผยแพรสารสนเทศ
ตอประชาชน สำคัญขององคการมหาชนเพื่อการ
ผาน web portal
นำไปใชประโยชน ประชาสัมพันธ
และแสดงความโปรงใสใหสังคม
สามารถตรวจสอบไดผาน web portal
ประเมินการตอบสนองความคาดหวัง 4.2 รอยละความพึงพอใจ
และความตองการของผูรับบริการ
ในการใหบริการของ
และประชาชน
องคการมหาชน

1 ตัวชี้วัด

รอยละ 5

องคการมหาชน 1. กำหนดตัวชี้วัดที่สะทอนประสิทธิภาพ
เสนอ
ในการบริหารงานขององคการมหาชน
หรือตัวชี้วัดที่สะทอนนวัตกรรมการ
ใหบริการ
2. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตองวัดผลได
ภายในรอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2562
ถึง 30 กันยายน 2563)
3. องคการมหาชนที่มีตัวชี้วัดความสามารถ
ทางการหารายไดเพื่อลดงบประมาณ
ภาครัฐในปที่ผานมาใหคงวัดตอเนือ่ ง
และมีน้ำหนักรอยละ 5
กพม. กำหนด
กำหนดเปนตัวชี้วัดบังคับ

1 ตัวชี้วัด

รอยละ 5

กพม.กำหนด

กำหนดเปนตัวชี้วัดบังคับ
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องคประกอบ
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัด
การประเมิน
5. การควบคุม
ประเมินบทบาทและการปฏิบตั ิหนาที่ 5.1 รอยละความสำเร็จ
ดูแลกิจการของ ของคณะกรรมการองคการมหาชนใน
ของการพัฒนา
คณะกรรมการ การทบทวนผลการดำเนินงานของ
ดานการควบคุมดูแล
องคการมหาชนเพื่อกำหนดทิศทาง
กิจการของคณะกรรมการ
และนโยบายการปฏิบัติงานของ
องคการมหาชน
องคการมหาชนและการควบคุมดูแล
การดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
การจัดตั้งและตอบสนองตอ
สภาพการณปจจุบันและความ
ตองการของผูรับบริการ

จำนวนตัวชี้วัด

น้ำหนัก

เปาหมาย

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด

1 ตัวชี้วัด

รอยละ 15

กพม.กำหนด

กำหนดเปนตัวชี้วัดบังคับ

สวนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA)

แนวทางการประเมิน

1. ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
2. ไมนำผลคะแนนประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ มารวมคำนวณคะแนนในการประเมินองคการมหาชน
3. สำนักงาน ก.พ.ร. นำผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ รายงานคณะรัฐมนตรีพรอมกับผลประเมินองคการมหาชน

3. ตัวชี้วัด monitor
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด monitor

1.
2.
3.
4.

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ (impact) จากดำเนินงานขององคการมหาชนที่เพื่อติดตามผลสำเร็จขององคการมหาชนเปนรายป (monitoring KPI)
กำหนดใหองคการมหาชนรายงานผลตามตัวชี้วัดมายังสำนักงาน ก.พ.ร. เพือ่ เปนขอมูลสะสมสำหรับการประเมินความคุมคาในการจัดตั้งองคการมหาชนทุก 5 ป
ตามรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในวาระแรกกำหนดประเมินความคุมคาเมื่อครบ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
ไมนำมาคำนวณคะแนน
การกำหนดตัวชี้วัดควรวิเคราะหผลการดำเนินงานตั้งแตระดับผลผลิต (output) ระดับผลลัพธ (outcome) และระดับผลกระทบ (impact) เพื่อ
เชื่อมโยงใหเห็นผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม

(รายละเอียดตัวชี้วัดบังคับปรากฏตามในหนา 15 - 24)
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4. เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดในองคประกอบที่ 1 - 4 พิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับ
คาเปาหมาย 3 ระดับที่กำหนดไว โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
ระดับ
คาเปาหมายขั้นสูง
คาเปาหมายมาตรฐาน
คาเปาหมายขั้นต่ำ

คาคะแนน
100
75
50

หมายเหตุ : 1. หากผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายขั้นต่ำที่ตั้งไว จะไดคะแนนเปนศูนย

2. กรณีตัวชี้วัดที่องคการมหาชนเปนผูเสนอ คิดคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางคระหวาง
ผลการดำเนินงานจริงกับคาเปาหมาย 3 ระดับ
3. ในการกำหนดคาเปาหมายควรพิจารณาใหสอดคลองกับเปาหมายของประเทศ และคาเปาหมายขั้นต่ำ
ไมต่ำกวาผลการดำเนินงานในปที่ผานมา

สำหรับตัวชี้วัดในองคประกอบที่ 5 พิจารณาคะแนนจากผลการดำเนินงานจริงตามเกณฑการประเมิน
ที่กำหนด
(2) ระดับองคประกอบ การประเมินผลการดำเนินงานระดับองคประกอบกำหนดใหแตละองคประกอบมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อใหสะทอนผลการดำเนินงานที่สามารถเปรียบเทียบรายองคประกอบได
(3) ระดับองคกร สรุปผลการประเมินองคการมหาชนในภาพรวมทั้ง 5 องคประกอบ โดยคำนวณ
คะแนนของตัวชี้วัดในทุกองคประกอบถวงดวยน้ำหนักของตัวชี้วัด และจำแนกผลการประเมินเปน 4 ระดับ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช
ระดับตองปรับปรุง

องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 85 คะแนนขึ้นไป
องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 70.00 – 84.99 คะแนน
องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 60.00 – 69.99 คะแนน
องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ต่ำกวา 60 คะแนน
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5. กลไกและขั้นตอนการประเมิน
การประเมินองคการมหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกลไกและขั้นตอนการประเมินดังนี้

1. สำนั ก งาน ก.พ.ร. แจ งกรอบการประเมิ น องค ก ารมหาชน ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยประเมินองคการมหาชนปละ 1 ครั้ง รอบการประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
2. องคการมหาชนจัดสงขอเสนอตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องคการมหาชนหรือประธานกรรมการองคการมหาชนแลวไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.
3. สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและคาเปาหมาย จำนวน 2 รอบ
คือ การประชุมฯ ระหวาง อ.กพม. และผูทรงคุณวุฒิกับสำนักงาน ก.พ.ร. (เจรจานอกรอบ) และการประชุมฯ
ระหวาง อ.กพม. และผูทรงคุณวุฒิกับคณะกรรมการองคการมหาชน (เจรจาจริง)
4. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสงสรุปผลการพิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายประจำปใหองคการมหาชน
เพื่อดำเนินการตอไป
5. องคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ รายงานผลการประเมินองคการมหาชน
รอบ 12 เดื อ น มายั งสำนั ก งาน ก.พ.ร. ในระบบ e-SAR และจั ด ส งรายงานผลการประเมิ น ที่ ได รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนและลงนามโดยประธานกรรมการองคการมหาชน พรอมคำขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ถามี) ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กรณีที่ผล
การประเมินองคการมหาชนไมเปนไปตามเปาหมายโดยมีสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
10

กรอบการประเมินองคการมหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรณีการประเมินผูอำนวยการใหองคการมหาชนจัดสงรายงานผลการประเมินเมื่อคณะกรรมการ
องคการมหาชนประเมินและจายคาตอบแทนผันแปรผูอำนวยการแลวใหสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ
6. สำนั กงาน ก.พ.ร. ประเมิ น ผลการดำเนิน งานขององคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญ ญั ติ
องคการมหาชนฯ และรายงานผลการประเมินเบื้องตนตอรัฐมนตรีผูรักษาการเพื่อรายงาน อ.กพม. กพม. และ
คณะรัฐมนตรีตอไป

6. ปฏิทินการประเมิน
ขั้นตอนการดำเนินการ
กำหนดเวลา
1) องคการมหาชนฯ จัดสงขอเสนอตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนหรือประธานกรรมการ
องคการมหาชน
2) การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและคาเปาหมายระหวาง อ.กพม.
พฤศจิกายน 2562
และผูทรงคุณวุฒิกับสำนักงาน ก.พ.ร. (เจรจานอกรอบ)
3) การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและคาเปาหมายระหวาง อ.กพม.
ธันวาคม 2562
และผูทรงคุณวุฒิกับคณะกรรมการองคการมหาชน (เจรจาจริง)
4) สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสงสรุปผลการพิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายประจำป ภายในเดือนมกราคม 2563
ใหองคการมหาชนเพื่อดำเนินการตอไป
5) องคการมหาชนรายงานผลการประเมินองคการมหาชน รอบ 12 เดือน มายัง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
สำนักงาน ก.พ.ร. ในระบบ e-SAR และจัดสงเอกสารฉบับทางการที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนและลงนามโดยประธาน
กรรมการองคการมหาชน และคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกรณีที่ผลการประเมิน
องคการมหาชนไมเปนไปตามเปาหมาย
6) องคการมหาชนสงรายงานผลประเมินผูอำนวยการใหสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ เมื่อคณะกรรมการองคการมหาชน
ประเมินและจายคาตอบแทน
ผันแปรผูอำนวยการแลว
7) สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการดำเนินงานขององคการมหาชน และ
ภายในเดือนธันวาคม 2563
รายงานผลการประเมินตอรัฐมนตรีผูรักษาการฯ
8) สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินองคการมหาชนตอ อ.กพม. กพม.
เดือนกุมภาพันธ 2563
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
เปนตนไป
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7. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน
เกณฑ การพิ จ ารณาคั ดเลื อ กองค ก ารมหาชนดี เด น ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป น ต น ไป
ยั ง คงมิ ติ ก ารประเมิ น และรายละเอี ย ดเช น เดี ย วกั บ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด ว ย 4 มิ ติ
คือ มิติดานคุณภาพ (8 คะแนน) มิติดานประสิทธิภาพ (4 คะแนน) มิติดานธรรมาภิบาล (6 คะแนน) และ
มิติภาพลักษณองคการมหาชนในภาพรวม (2 คะแนน) มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 20 คะแนน ซึ่งองคการมหาชน
ที่ไดรับการคัดเลือกเปนองคการมหาชนดีเดน ตองมีคะแนนรวมตั้งแต 16 คะแนนขึ้นไป หรือรอยละ 80 ขึ้นไป

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป มี
รายละเอียดดังนี้
มิต/ิ ประเด็น คะแนน
รายละเอียด
1. มิติดานคุณภาพ (8 คะแนน)
1.1 คุณภาพ
2 พิจารณาจากรอยละของ
0 คะแนน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ
มีตัวชี้วัดประเภท
ในองคประกอบ
ผลลัพธในองคประกอบ
ประสิทธิผลและการ
ประสิทธิผลและการ
ผลักดันยุทธศาสตรของ
ผลักดันยุทธศาสตร
ประเทศ
ของประเทศ
ต่ำกวารอยละ 50
1 พิจารณาจากจำนวน
0 คะแนน
ตัวชี้วัดระดับสากล
ไมมตี ัวชี้วัดระดับสากล

เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
มีตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ
มีตัวชี้วัดประเภท
ในองคประกอบ
ผลลัพธในองคประกอบ
ประสิทธิผลและการ
ประสิทธิผล/การผลักดัน
ผลักดันยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรของประเทศ
ของประเทศ
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ตั้งแตรอยละ 50 – 79.99
0.5 คะแนน
1 คะแนน
มีตัวชี้วัดระดับสากล
มีตัวชี้วัดระดับสากล
1 ตัวชี้วัด
มากกวา 1 ตัวชีว้ ัด
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มิต/ิ ประเด็น
1.2 คุณภาพ
ผลงาน
1.3 ความพึงพอใจ
ของ
ผูรับบริการ

คะแนน
รายละเอียด
2
พิจารณาจากผล
การประเมินองคกร
2

พิจารณาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

1

พิจารณาจากคุณภาพ
ของการสำรวจความ
พึงพอใจ

0 คะแนน
มีผลการประเมินองคกร
อยูในระดับตองปรับปรุง
0 คะแนน
ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ
ต่ำกวารอยละ 80
0 คะแนน
ไดคะแนนเกณฑ
การประเมินคุณภาพ
การสำรวจฯ
ต่ำกวารอยละ 75

เกณฑการใหคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
มีผลการประเมินองคกร มีผลการประเมินองคกร
อยูในระดับดีและพอใช
อยูในระดับดีมาก
1 คะแนน
ความพึงพอใจผูรับบริการ
ตั้งแตรอยละ 80 – 85.99
0.5 คะแนน
ไดคะแนนเกณฑ
การประเมินคุณภาพ
การสำรวจฯ
ตั้งแตรอยละ 75 - 89.99

2 คะแนน
ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ
ตั้งแตรอยละ 86 ขึ้นไป
1 คะแนน
ไดคะแนนเกณฑ
การประเมินคุณภาพ
การสำรวจฯ
ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป

2. มิติดานประสิทธิภาพ (4 คะแนน)
2.1 ประสิทธิภาพ 2
พิจารณาจาก
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
การเบิกจาย
ความสามารถ
เบิกจายงบประมาณได
เบิกจายงบประมาณได
เบิกจายงบประมาณได
งบประมาณ
การเบิกจายงบประมาณ
ต่ำกวารอยละ 96
ตั้งแตรอยละ 96 – 99.99
รอยละ 100
ตามแผนการใชจายเงิน
ประจำป
2.2 สัดสวน
2
พิจารณาจากสัดสวน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
คาใชจาย
คาใชจา ยบุคลากร
คาใชจายดานบุคลากรสูง คาใชจายดานบุคลากร
ไมเกินกรอบวงเงินรวมฯ
ดานบุคลากร
ประจำป เทียบกับแผน
กวาที่คณะรัฐมนตรี
ไมเกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ใชจายเงินประจำป
กำหนด
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และไมสูงกวา Growth เฉลี่ย
ขององคการมหาชน 3 ป
3. มิติดานธรรมาภิบาล (6 คะแนน)
3.1 ความโปรงใส 2 พิจารณาจาก
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
ขององคกร
ผลการประเมิน ITA
มีผลคะแนน ITA
มีผลคะแนน ITA
มีผลคะแนน ITA
(ITA)
ต่ำกวา 80 คะแนน
ตั้งแต 80 – 87.99 คะแนน ตั้งแต 88 คะแนนขึ้นไป
3.2 การ
2
พิจารณาจากผลการ
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
ควบคุมดูแล
ประเมินระดับการพัฒนา มีผลคะแนนนอยกวา
มีผลคะแนน
มีผลคะแนน
กิจการของ
ดานการควบคุมดูแล
ต่ำกวารอยละ 80
ตั้งแตรอยละ 80 – 94.99 ตั้งแตรอยละ 95 ขึ้นไป
คณะกรรมการ
กิจการของคณะกรรมการ
องคการมหาชน
องคการมหาชน
3.3 ระบบบริหาร 1
พิจารณาจากการ
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
จัดการ
มีระบบบริหารจัดการ • ไมมรี ะบบบริหาร
• มีระบบบริหารจัดการ
• มีระบบบริหารจัดการ
ขอรองเรียน
ขอรองเรียนและการ
จัดการขอรองเรียน
ขอรองเรียน
ขอรองเรียน
ดำเนินการตอบสนอง
• มีขอรองเรียนและได • มีขอรองเรียน และได
• ไมมีขอรองเรียน หรือ
ดำเนินการตอบสนอง
ดำเนินการตอบสนองตอ • มีขอรองเรียน และได
ตอขอรองเรียน
ตอขอรองเรียน
ขอรองเรียน
ดำเนินการตอบสนอง
ต่ำกวา รอยละ 80
• ตั้งแตรอยละ 80 – 99.99 ตอขอรองเรียน
รอยละ 100
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มิต/ิ ประเด็น คะแนน
รายละเอียด
3.4 ขอทักทวงจาก 1
พิจารณาจากขอมูล
สตง. หรือ
ขอทักทวงจาก สตง.
หนวยงาน
หรือหนวยงานที่ สตง.
ที่ สตง. ให
ใหการรับรอง
การรับรอง

0 คะแนน
• ยังไมมผี ลการประเมิน
จาก สตง.
• มีขอทักทวงจาก สตง.
หรือหนวยงานที่ สตง.
ใหการรับรองใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ยังมิได
ปรับปรุงตามขอทักทวง

เกณฑการใหคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
• มีขอทักทวงจาก สตง.
• ไมมีขอทักทวงจาก
หรือหนวยงานที่ สตง.
สตง. หรือหนวยงานที่
ใหการรับรองใน
สตง.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ใหการรับรอง
และในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไดปรับปรุง
ตามขอทักทวงแลว

4. ภาพลักษณองคการมหาชนในภาพรวม (2 คะแนน)
4.1 ภาพลักษณ
2
พิจารณาจากผลการ
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
องคการมหาชน
สำรวจภาพลักษณ
ภาพลักษณองคการมหาชนพิจารณาใน 4 ประเด็น ไดแก
ในภาพรวม
องคการมหาชนในภาพรวม 1) ภาพลักษณองคการมหาชนโดยรวมในสังคม
(ประเมินโดย อ.กพม. ) 2) ความสำเร็จขององคการมหาชนตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
3) การเปนแบบอยางใหกับองคการมหาชนอื่น
4) การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด
รวม
20
คะแนน
หมายเหตุ : การพิจารณาคัดเลือกองคการมหาชนดีเดนพิจารณาใหกับองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมเทานั้น
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รายละเอียดตัวชี้วัดบังคับ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดบังคับ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
องคประกอบ
องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
3.1 รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชน

องคประกอบที่ 4 การตอบสนองตอประชาชน 4.1 การเผยแพรสารสนเทศผาน web portal
4.2 รอยละความพึงพอใจในการใหบริการขององคการมหาชน
องคประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของ 5.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาดานการควบคุมดูแล
คณะกรรมการ
กิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน
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องคประกอบที่ 3 : ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชน (น้ำหนัก รอยละ 5)
หลักการ :
กำหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กรอบวงเงินรวม
สำหรับคาใชจายดานบุคลากรสำหรับองคการมหาชน สรุปไดดังนี้
(1) เห็น ชอบการกำหนดกรอบวงเงิ น รวมคา ใช จ า ยด า นบุค ลากรฯ ใหไ มเ กิน รอ ยละ 30
ของแผนการใชจายเงินประจำป ใหกับองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม และองค ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ เฉพาะ รวมถึ ง องค ก ารมหาชน
ทั้งสองประเภทที่จะไดรับการจัดตั้งในภายหลังดวย ยกเวนองคการมหาชน จำนวน 5 แหง ไดแก 1) โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 3) สถาบัน
เทคโนโลยีวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 4) องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
และ 5) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) กำหนดใหไมเกินรอยละ 32 ของแผน
การใชจายเงิน และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) กำหนดใหไมเกินรอยละ 60 ของแผน
การใชจายเงิน
(2) ใหองคการมหาชนที่มีคาใชจายดานบุคลากรเกินกวากรอบวงเงินรวมคาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบ
กับแผนการใชจ า ยเงิน ประจำปที่ ก ำหนดใหม เสนอ กพม. พิจ ารณาโดยจะต อ งสง แผนการปรับ ปรุง
คาใชจา ย ดา นบุค ลากรเป น เวลา 3 ป เปน ขอ มู ล ประกอบดว ย เพื่อ เปน แนวทางควบคุ ม คา ใชจา ยของ
หนวยงานของรัฐ มิใหเปนภาระงบประมาณในระยะยาว
(3) กำหนดใหคณะกรรมการองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและองคการมหาชน
ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
รั บ ผิ ด ชอบกำกั บ การใช ท รั พ ยากรบุ ค คลอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให ส ำนั ก งาน ก.พ.ร. จั ด ให มี ก ลไก
ในการทบทวนความเหมาะสมของสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชนแตละแหงอยางตอเนื่อง
โดยคำนึงถึงภารกิจ รายได และเงินทุนสะสมของแตละองคการมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิใหมีคาใชจาย
ดานบุคลากรเกินกวาความจำเปนและไมเปนภาระงบประมาณของประเทศ
เกณฑการประเมิน :
พิ จารณาจากการควบคุ มค าใช จ ายด านบุ คลากรขององค การมหาชนให อยู ภ ายในกรอบวงเงิ นรวม
คาใชจายดานบุคลากรที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีเปาหมายดังนี้
เปาหมายขั้นต่ำ

เปาหมายมาตรฐาน

เปาหมายขั้นสูง

-

รอยละคาใชจายดานบุคลากร
ไมเกินกรอบวงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

รอยละคาใชจายดานบุคลากรไมเกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
และไมสูงกวา Growth เฉลี่ยของ
องคการมหาชน 3 ป
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สูตรการคำนวณ :
คาใชจายดานบุคลากร

x 100

งบประมาณคาใชจายตามแผนการใชจายเงินประจำป
เงื่อนไข : องคการมหาชนการที่ไดรับการยกเวนกรอบวงเงินคาใชจายดานบุคลากร จาก กพม. ใหยกเลิกและ
ตัดน้ำหนักของตัวชี้วัดนี้
นิยาม :

คาใชจายดานบุคลากร หมายถึง คาใชจายดานบุคลากรที่เปนไปตามสิทธิของบุคคล ไดแก
1) เงินเดือนและคาจาง
2) ค า สวั ส ดิ ก าร เช น เงิ น ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร ค า รั ก ษาพยาบาล ค า รั ก ษาพยาบาลบุ ค คล
ในครอบครัว เงินประกันชีวิตและสุขภาพ คาตรวจสุขภาพประจำป เงินสมทบจายเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม คาชดเชย เปนตน
3) คาตอบแทนผันแปรผูอำนวยการ

งบประมาณค าใช จ ายตามแผนการใชจา ยเงิน หมายถึ ง วงเงิน งบประมาณขององคการมหาชน
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดำเนินการในปงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งอาจ มีที่มาของ
เงินประกอบดวย
1) เงินอุดหนุน หมายถึง เงิน อุดหนุนทั่ วไปที่องคการมหาชนไดรับ การจัดสรรตามพระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ โดยไมรวมคาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง
2) เงิ น ทุ น หมายถึ ง กำไรสะสมตามมาตรฐานบั ญ ชี ซึ่ ง ได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการให ใช ใน
ปงบประมาณป จจุบัน หรือหมายถึง เงินรายได สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงป งบประมาณกอนหน า ซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณปจจุบัน รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอ
เปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณปจจุบัน
หมายเหตุ จำนวนเงินของ "เงินทุน" จะไมรวมถึงจำนวนของ "เงินทุน" ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง
3) เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตาม
เอกสารงบประมาณประจำป โดยแบงเปน ๒ ประเภท ไดแก (1) รายไดจากการดำเนินงาน เชน คาธรรมเนียม
การใหบริการ เปนตน และ (2) รายไดอื่นๆ ไดแก ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตางๆ
หมายเหตุ จำนวนเงินของ "เงินรายได" จะไมรวมถึงจำนวนของ "เงินรายได" ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
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องคประกอบที่ 4 : ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเผยแพรสารสนเทศผาน web portal (น้ำหนัก รอยละ 5)
หลักการ :
กำหนดประเมิ น การเผยแพร ส ารสนเทศสำคั ญ ขององค ก ารมหาชนเพื่ อ นำไปใช ป ระโยชน
ในการวิ เคราะห แ ละตั ด สิ น ใจ รวมถึ งการประชาสั มพั น ธผ ลการดำเนิ น งานขององค ก ารมหาชนให ที่ รูจั ก
และแสดงความโปรงใส ใหสังคมสามารถตรวจสอบไดผาน web portal โดยแบงขอมูลเปน 3 กลุม ไดแก
1. ขอมูลทั่วไป
2. ขอมูลเพื่อการบริหาร
3. ขอมูลงานบริการ
เกณฑการประเมิน :
1. พิ จ ารณาจากความสำเร็ จ ของการเผยแพร เ ผยแพร ส ารสนเทศสำคั ญ ขององค ก ารมหาชน
ผาน web portal ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยใหองคการมหาชนจัดสงขอมูลสำคัญตามรายการขอมูลที่กำหนด
2. เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 (ตั้งแตเดือนมกราคม - กันยายน 2563 รวมจำนวน 9 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ.ร. จะปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของสำนักงาน ก.พ.ร. https://po.opdc.go.th เดือนละหนึ่งครั้ง
โดยมีเปาหมายดังนี้
เปาหมายขั้นต่ำ

เปาหมายมาตรฐาน

เปาหมายขั้นสูง

องคการมหาชนสงขอมูล
สำคัญขององคการมหาชน
มายังสำนักงาน ก.พ.ร.
ไมนอยกวา 4 ครั้ง

องคการมหาชนสงขอมูล
สำคัญขององคการมหาชน
มายังสำนักงาน ก.พ.ร.
5 - 8 ครั้ง

องคการมหาชนสงขอมูล
สำคัญขององคการมหาชน
มายังสำนักงาน ก.พ.ร.
ตั้งแต 9 ครั้งขึ้นไป

หมายเหตุ :
สำนักงาน ก.พ.ร. จะกำหนดรายการขอมูลสำคัญใหองคการมหาชนรายงาน
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องคประกอบที่ 4 : ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละความพึงพอใจในการใหบริการขององคการมหาชน (น้ำหนัก รอยละ 5)
หลักการ :
องคการมหาชนจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะที่รองรับภารกิจของรัฐในบางประเภท
ที่ตองการความคลองตัวสูงในการบริหารจัดการองคกร องคการมหาชนจึงควรมุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและสามารถสนองตอบความต องการของผูรั บ บริ ก าร
การสำรวจความพึ งพอใจของผู รั บ บริ ก ารเป น วิธี ก ารเพื่ อ ให ได ม าซึ่ งข อ มู ล ตอบสนองความคาดหวั งและ
ความตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพ
เกณฑการประเมิน :
ดังนี้

พิจารณาจากรอยละความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตองานบริการขององคการมหาชน โดยมีเปาหมาย
เปาหมายขั้นต่ำ

เปาหมายมาตรฐาน

เปาหมายขั้นสูง

รอยละ 80
และผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพ รอยละ 50 - 74.99

รอยละ 80
และผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพ รอยละ 75 - 89.99

รอยละ 80
และผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพ ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป

เกณฑการประเมินคุณภาพรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตองานบริการของ
องคการมหาชน พิจารณาดังนี้
1. คุณภาพของการสำรวจ พิจารณาจาก ขนาดตัวอยาง การสุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล
(รอยละ 20)
2. คุณภาพแบบสอบถาม (รอยละ 20)
3. ความนาเชื่อถือของผูสำรวจ เชน เปนหนวยงานที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง เปนตน (รอยละ 20)
4. ความครอบคลุมของผูตอบแบบสำรวจ (รอยละ 20)
5. งานบริการที่นำมาสำรวจ เชน งานบริการที่เปนภารกิจหลักและงานบริการตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (รอยละ 20)
เงื่อนไข :
1. องคการมหาชนจัดหาองคกร/ผูประเมินจากภายนอกเปนผูดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ/แบบสอบถามกอน
ดำเนินการสำรวจ (หามใชวิธีการประเมินแบบ Top two Box)
2. ใหองคการมหาชนจัดสงรายละเอียดของงานบริการที่จะสำรวจและกลุมเปาหมายให อ.กพม.
พิ จารณาพรอมตั วชี้ วัดอื่ น ๆ ภายในวัน ที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยตองเปน งานบริการหลักตามวัตถุป ระสงค
การจัดตั้งหรือตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558
เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของผูรับบริการและยกระดับคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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องคประกอบที่ 5 : ตัวชี้วัดที่ 5.1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาดานการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน (น้ำหนัก รอยละ 15)
หลักการ :

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมกำหนดใหองคการมหาชนไมตอง
อยู ในกรอบของกฎระเบี ย บราชการเพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานมี ค วามอิ ส ระ คล อ งตั ว และให อ ำนาจหน าที่
คณะกรรมการองค การมหาชนในการควบคุม ดูแ ล กำหนดนโยบายและทิ ศทางการปฏิ บั ติ งาน ให ค วาม
เห็นชอบแผนการดำเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือขอกำหนดตางๆ คณะกรรมการฯ ควรทบทวนบทบาทขององค การมหาชนใหส ามารถตอบสนองต อ
สภาพการณปจจุบันและความตองการของผูรับบริการ
ประเด็ น การประเมิ น ด านการควบคุ มดู แ ลกิ จ การที่ ผ านมากำหนดเป น ขั้ น ตอนอย างละเอี ย ด
เพื่ อ เป น แนวทางให อ งค ก ารมหาชนนำไปปฏิ บั ติ ได ถู ก ต อ งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ การบริ ห ารกิ จ การ
บานเมื องที่ ดี และแนวปฏิ บั ติดานการควบคุมดูแลกิจการที่เปน สากล เมื่อองคการมหาชนไดคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินปงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ยอมแสดงใหเห็นวาองคการ
มหาชนมีความเขาใจและมีประสบการณสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองแลว กพม. จึงปรับใหประเมินเฉพาะ
ประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับบทบาทของคณะกรรมการฯ ประกอบกับ
มี ก ฎหมายเฉพาะ ที่ ก ำหนดแนวปฏิ บั ติ อื่ น ๆ ไว ชั ด เจน เช น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและ
การบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญ ญั ติ วินั ย การเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 เป น ต น
ทั้งนี้ ยังคงรายละเอียดสวนการนำขอมูลสำคัญเผยแพรทางเว็บไซตขององคการมหาชนเพื่อแสดงความโปรงใส
และตรวจสอบไดในฐานะที่องคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐที่ใชงบประมาณแผนดิน
เกณฑการประเมิน :
พิจารณาจากความสำเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชนตามประเด็นที่
กำหนด รวมทั้งสิ้น 8 ประเด็น คะแนนรวมคิดเปนรอยละ 100
ประเด็นการประเมิน
1.1 1) คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององคการมหาชนเพื่อกำหนดทิศทาง
และนโยบายการปฏิบัติงานขององคการมหาชนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565)
และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานบุคคลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปฏิบัติงาน
ทุกไตรมาส (อยางนอยสามไตรมาส)
(กรณีการบริหารงานบุคคลจะพิจารณาดวยวาองคการมหาชนมีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจาหนาที่และผูบริหาร และมีการนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหนง และการตอสัญญาจางงาน)

น้ำหนัก
(รอยละ)

ผลการดำเนินการ
ผาน (1) ไมผาน (0)

8
7
15
(ประเด็นละ
3 คะแนน)
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ประเด็นการประเมิน
1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบตั ิงานดานการเงินและรายงาน
ดานภารกิจหลักทุกไตรมาส (อยางนอยสามไตรมาส) โดยรายงานไดระบุปญหาอุปสรรค
ที่ผลงานไมเปนไปตามเปาหมายและขอเสนอแนะเพื่อแกไข
1.4 คณะกรรมการควบคุมใหองคการมหาชนมีการเบิกจายงบประมาณตามแผน
การใชจายเงินทีไ่ ดรับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการ ณ ตนปงบประมาณ ไดไมนอยกวารอยละ 96
1.5 คณะกรรมการกำกับใหมีการรายงานผลการดำเนินงานแกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองคการมหาชน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
1.6 ในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ รอยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการ
เขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป
1.7 เว็บไซตขององคการมหาชนมีขอมูลสำคัญครบถวนและเปนปจจุบัน ดังนี้
1) ประวัติความเปนมา คำอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ความเสี่ยงสำคัญขององคกร และผลการปฏิบตั ิงาน
ทั้งดานการเงินและภารกิจหลัก แผนยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบตั ิงานขององคกร
2) ประวัติของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบดวย (1) อายุ (2) วุฒิการศึกษา
(3) ประวัติการทำงาน (4) วัน เดือน ปที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ และ
(5) ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน (นอกจากการเปนคณะกรรมการ)
3) โครงสรางของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ
พรอมทั้งอำนาจหนาที่และอัตราการจายเบี้ยประชุม
4) ขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการ
5) รายงานงบการเงิน พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6) โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถามี)
7) การจัดซื้อจัดจาง
8) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชน
10) รายงานประจำปที่ผานมา
1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และมีการเปดเผย
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม และกำหนดแนวปฏิบัตเิ พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
รวม

น้ำหนัก
(รอยละ)
15

ผลการดำเนินการ
ผาน (1) ไมผาน (0)




15





10





10





10









10
100
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แนวทางการประเมิน :

1.1 1) คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององคการมหาชนเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เงื่อนไข :
• รายละเอียดของแผนเปนไปตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกำหนด
• คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบตั ิการขององคการมหาชนระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565) และรายป
กอนจัดสงไปยังสภาพัฒนฯ ตามเงื่อนไขและกรอบเวลาที่สภาพัฒนฯ กำหนด
หลักฐานประกอบการประเมิน :
• เอกสารประกอบและสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน ในครั้งที่มีการพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงาน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายขององคการมหาชน และใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป
1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปฏิบตั ิงานทุกไตรมาส (อยางนอยสามไตรมาส)
(กรณีการบริหารงานบุคคลจะพิจารณาดวยวาองคการมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่และผูบริหาร
และมีการนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง และการตอสัญญาจางงาน)
เงื่อนไข :
1) การรายงานผลการควบคุมภายในใหมีประเด็นครบถวนตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด
2) รายงานผลการตรวจสอบภายในตองมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปญหาอุปสรรค
ที่ทำใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
ควรทราบ เชน ขอตรวจพบ ที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เปนตน
3) เนื้อหาของแผนบริหารความเสี่ยงตองครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การกำหนดปจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห ความเสี่ยง
(ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแตละดาน เชน ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล
กระบวนการทำงาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนบริหารความเสี่ยง
4) กรณีการบริหารงานบุคคล หากมีผคู รองตำแหนงผูบริหารระดับสูงรองจากผูอำนวยการ 2 ระดับ ตองมีการประเมินผลงาน
ใหครบถวน หากไมมีผูครองตำแหนงผูบริหารระดับสูงรองจากผูอำนวยการ 2 ระดับไมตองประเมิน
หลักฐานประกอบการประเมิน :
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
2) กรณีการบริหารงานบุคคลมีหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หลักเกณฑการประเมินผูบริหารระดับสูง
(2) โครงสรางตำแหนง
(3) โครงสรางเงินเดือน (ขั้นต่ำ-ขั้นสูง)
1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานดานการเงินและรายงานดานภารกิจหลักทุกไตรมาส (อยางนอยสามไตรมาส)
โดยรายงานไดระบุปญหาอุปสรรคที่ผลงานไมเปนไปตามเปาหมายและขอเสนอแนะเพื่อแกไข
เงื่อนไข :
• การรายงานผลการปฏิบัตงิ านตองวิเคราะหผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย ระบุปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข
หลักฐานประกอบการประเมิน :
• สำเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
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1.4 คณะกรรมการควบคุมใหองคการมหาชนมีการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ณ ตนปงบประมาณ ไดไมนอยกวารอยละ 96
สูตรการคำนวณ :
จำนวนเงินคาใชจายที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการองคการมหาชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

X 100

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายถึ ง วงเงิ น งบประมาณขององค ก ารมหาชนที่ ได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการองค ก ารมหาชนให ใช เพื่ อ ดำเนิ น การ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระบุที่มาของเงินประกอบดวย)
จำนวนเงินคาใชจายที่เบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดำเนินงาน คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุน คาใชจายอื่น
คาที่ดินสิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ
เงื่อนไข :
1) การคำนวณรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน ใหยึดตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
องคการมหาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ตนป เปนหลัก ทั้งนี้ องคการมหาชนสามารถปรับแผนการใชจายเงินได
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณเทานั้น
2) หากมีการกอหนี้ผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผนการใชจายเงินใหนำมาคำนวณเปนผลงานได
3) กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตตามที่กำหนดและมีเงินเหลือจายใหถือวาผานการประเมิน
หลักฐานประกอบการประเมิน :
• เอกสารประกอบการคำนวณและสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน ในครั้งที่มกี ารพิจารณา
ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงิน
1.5 คณะกรรมการกำกับใหมีการรายงานผลการดำเนินงานแกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองคการมหาชน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
เงื่อนไข :
• เนื้อหาของรายงานเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ประกอบดวย
(1) ผลงานในปที่ผานมา
(2) คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหนา
หลักฐานประกอบการประเมิน :
• สำเนาหนังสือหรือบันทึกขอความนำสงรายงาน
1.6 ในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ รอยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการ เขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป
เงื่อนไข :
• กรรมการโดยตำแหนงสามารถมอบหมายผูแทนเขารวมการประชุมไดไมเกิน 2 คนตอ 1 ตำแหนง
หลักฐานประกอบการประเมิน :
1. ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองคการมหาชนที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
2. e-File สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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1.7 เว็บไซตขององคการมหาชนมีขอมูลสำคัญครบถวนและเปนปจจุบนั ดังนี้
1) ประวัติความเปนมา คำอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ความเสี่ยงสำคัญขององคกร และผลการปฏิบตั ิงานทั้งดานการเงินและภารกิจหลัก แผนยุทธศาสตรและเปาหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกร
2) ประวัติของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบดวย (1) อายุ (2) วุฒิการศึกษา (3) ประวัติการทำงาน (4) วัน เดือน ป
ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ และ (5) ตำแหนงหนาที่ปจ จุบัน (นอกจากการเปนคณะกรรมการ)
3) โครงสรางของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ พรอมทั้งอำนาจหนาที่และ
อัตราการจายเบี้ยประชุม
4) ขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการ
5) รายงานงบการเงิน พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6) โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถามี)
7) การจัดซื้อจัดจาง
8) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชน
10) รายงานประจำปที่ผานมา
เงื่อนไข :
1. ผลการปฏิบัติงานดานการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักตองมีขอมูลคำอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญ พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
2. งบการเงิน ตองประกอบดวย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ครบถวน
3. ขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชนตองเผยแพรครบทุกครั้งที่มีการเขาประชุม
4. ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชนตองเปนปจจุบัน
หลักฐานประกอบการประเมิน :
1. เว็บไซตขององคการมหาชน
2. ระเบียบ/ขอบังคับขององคการมหาชนเกี่ยวกับการเบิกจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และมีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุม และกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
เงื่อนไข :
• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบ ทั้งคณะมีเนื้อหา (อยางนอยที่สุด) ดังตอไปนี้
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การปฏิบัตติ ามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
(3) การประชุมของคณะกรรมการ
(4) การทำหนาที่ของคณะกรรมการ
(5) ความสัมพันธกับฝายบริหาร
(6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการในดานตางๆ เชน การสงวาระการประชุมกอนการประชุม
ความครบถวนของขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความถูกตองของเอกสารประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม เปนตน
หลักฐานประกอบการประเมิน :
• สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองคการมหาชน
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