คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่อง
การประเมินองคการมหาชนและ
ผูอํานวยการองคการมหาชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สํานักงาน ก.พ.ร.

๒

สารบัญ
หนา
๑. วัตถุประสงค (Objectives)

๓

๒. ขอบเขต (Scope)

๓

๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

๓

๔. ขัน้ ตอนการปฏิบัติ (Procedure)

๔

๓
๑. วัตถุประสงค (Objectives)
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการประเมินองคการมหาชนและผูอาํ นวยการองคการมหาชน
ตามคําสั่งหัวหน าคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับ ปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
๒. ขอบเขต (Scope)
๒.๑ นิยาม
องคการมหาชน หมายถึง องคการมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๒ ขอบเขต
คํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่ อ ง มาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กําหนดใหมีการประเมินสวนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชนใน
การบริหารราชการแผนดิน ในสวนการประเมินหนวยงานของรัฐในความรับ ผิดชอบของฝายบริหาร ไดแก
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค ก ารมหาชน ให ห น ว ยงานกลางที่ เกี่ ย วข อ งจั ด ให มี ก ารประเมิ น โดยอนุ โ ลม และ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแบบประเมินสวนราชการและขาราชการพล
เรือนในความรับผิดชอบของฝายบริหารตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติฯ และให ผูมีหนาที่
ประเมินนําแบบประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานไปปรับใชในการประเมินบุคลากรหรือหนวยงานของรัฐ
ประเภทอื่นใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
คูมือการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน นําไปใชในการดําเนิน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยครอบคลุม
ขั้นตอนงานที่สําคัญ ไดแก
๑) การจัดทํากรอบการประเมิน
๒) การจัดทําตัวชี้วัด
๓) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ประกอบดวย
๑) การประเมินองคการ ประเมินโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
๒) การประเมินผูอํานวยการ ประเมินโดยคณะกรรมการองคการมหาชน
๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
๓.๑ ผูรับผิดชอบโดยตรง ไดแก กองกิจการองคการมหาชนและหนวยงนของรัฐรูปแบบอื่น
๑) ผูอํานวยการกองกิจการองคการมหาชนฯ รับผิดชอบควบคุม กํากับดูแลการประเมิน
องคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชนในทุกขั้นตอน
๒) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกองกิจการองคการมหาชนและหนวยงนของรัฐรูปแบบอื่น
รับ ผิดชอบการจัด ทํ ากรอบการประเมิน การจัดทําตัวชี้วัด และการติ ดตามประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของ
องคการมหาชน

๔
๓.๒ ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก
๑) คณะกรรมการพั ฒ นาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) เปน ผูพิจารณาใหความ
เห็ นชอบกรอบการประเมิ นองคการมหาชนและผูอํานวยการองค การมหาชน และรายงานผลการประเมิ น
องคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน
๒) คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาและส งเสริ ม องค ก ารมหาชน (อ.กพม.) เป น ผู พิ จ ารณา
เสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับกรอบการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน และ
รายงานผลการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชนเสนอตอ กพม. และทําหนาที่พิจารณา
ความเหมาะสมของตัวชี้วัดองคการมหาชน
๓) ที่ ปรึ กษาการประเมิ นผล ทํ าหน าที่ ร วมให คํ าปรึ กษาแนะนํ าองค การมหาชนในการจั ดทํ า
ตัวชี้วัด
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

๑
จัดทํารางกรอบ
การประเมิน
No

๒
เสนอ อ.กพม.
เพื่อพิจารณา
No

ระยะเวลา

การจัดทํากรอบการประเมิน
จัดทํารางกรอบการประเมิน
๑.๕ เดือน
องคการมหาชนและผูอ ํานวยการ
(มิ.ย.- ก.ค.)
องคการมหาชน (องคประกอบการ
ประเมิน แนวทางการกําหนด
ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน
ปฏิทินการประเมิน)
นํารางกรอบการประเมินองคการ
๑๕ วัน
มหาชนและผูอํานวยการองคการ
(ก.ค.)
มหาชน เสนอ อ.กพม. เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

Yes

๓
เสนอ กพม.
เพื่อพิจารณา

๔

รายละเอียดงาน

Yes
แจงกรอบการประเมิน
แกองคการมหาชน

นํารางกรอบการประเมินองคการ
มหาชนและผูอํานวยการองคการ
มหาชน เสนอ กพม. เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

๑๕ วัน
(ส.ค.)

จัดทําหนังสือแจงกรอบการ
ประเมินองคการมหาชนและ
ผูอํานวยการองคการมหาชน
มายังองคการมหาชน พรอมกับ
ใหจัดทําขอเสนอตัวชี้วัด

๑๕ วัน
(ก.ย.)

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ/
เอกสารอางอิง

กองกิจการ
องคการมหาชน

รางกรอบการประเมิน
องคการมหาชนและ
ผูอํานวยการองคการ
มหาชน

บันทึกเสนอราง
กรอบการประเมิน
องคการมหาชนและ
ผูอํานวยการ
องคการมหาชน
• มติ อ.กพม.
• บันทึกเสนอราง
กองกิจการ
กรอบการประเมิน
องคการมหาชน
องคการมหาชนและ
ผูอํานวยการ
องคการมหาชน
• มติ กพม.
กองกิจการ
หนังสือแจงกรอบ
องคการมหาชน การประเมินฯ
กองกิจการ
องคการมหาชน

•

๕
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ/
เอกสารอางอิง

องคการมหาชนจัดทําขอเสนอ
ตัวชี้วัดที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหรือประธาน
คณะกรรมการไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
วิเคราะหความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตาม
ขอเสนอขององคการมหาชน

๑ เดือน
(ก.ย.)

องคการมหาชน

หนังสือนําสงขอเสนอ
ตัวชี้วัดขององคการ
มหาชน
รางขอเสนอตัวชี้วัด
ขององคการมหาชน

นําเสนอรางขอเสนอตัวชี้วดั ของ
องคการมหาชนกับผูบริหาร
สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา
กอนเสนอ อ.กพม.
จัดประชุมพิจารณาความเหมาะสม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
องคการมหาชนระหวาง อ.กพม.
และสํานักงาน ก.พ.ร.
จัดประชุมพิจารณาความเหมาะสม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระหวาง
อ.กพม. และองคการมหาชน

๑๕ วัน
(ต.ค.)

กองกิจการ
องคการมหาชน
• ที่ปรึกษา
• องคการมหาชน
• กองกิจการ
องคการมหาชน
• ที่ปรึกษา

การจัดทําตัวชี้วัด
๕
จัดทําขอเสนอตัวชีว้ ัด

๖

๗

๘

No

วิเคราะห
ความเหมาะสมของ
ขอเสนอตัวชี้วัด

Review
ขอเสนอตัวชี้วัด
องคการมหาชน
No
Yes
เสนอ อ.กพม.
พิจารณาตัวชีว้ ัดฯ
Yes

๙

เจรจาตัวชี้วัด
องคการมหาชน

๑๐
จัดทํารายละเอียดตัวชีว้ ัด

๑๑

๑๒

แจงรายละเอียดตัวชี้วัด

จัดสงตัวชี้วัด
ผูอํานวยการ
องคการมหาชน

จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
Template) ขององคการมหาชน
รายแหง
จัดทําหนังสือแจงรายละเอียด
ตัวชี้วัดมายังองคการมหาชน
องคการมหาชนจัดสงตัวชี้วัด
ผูอํานวยการองคการมหาชนที่ผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

•

๑๕ วัน
(พ.ย.)

•

๑๕ วัน
(พ.ย. - ธ.ค.)

•

กองกิจการ
ขอเสนอตัวชี้วัดของ
องคการมหาชน องคการมหาชน
• ที่ปรึกษา

กองกิจการ
องคการมหาชน
• ที่ปรึกษา
• องคการมหาชน
๑ เดือน
• กองกิจการ
(ธ.ค. - ม.ค.)
องคการมหาชน
• ที่ปรึกษา
• องคการมหาชน
๑๐ วัน
กองกิจการ
(ม.ค.)
องคการมหาชน

ภายในเดือน
ก.พ.

รางขอเสนอตัวชี้วัด
ขององคการมหาชน

องคการมหาชน

ขอเสนอตัวชี้วัดของ
องคการมหาชน
รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด
(KPI Template) ของ
องคการมหาชนรายแหง
หนังสือแจงรายละเอียด
ตัวชี้วัด
หนั ง สื อ นํ า ส งตั ว ชี้ วั ด
ผูอํานวยการองคการ
มหาชน

๖
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ/
เอกสารอางอิง

ที่ปรึกษา
(โดยมีเจาหนาที่
กองกิจการ
องคการมหาชนฯ
ตรวจสอบ
ความถูกตอง)
องคการมหาชน

รายละเอี ย ดตั วชี้ วั ด
ขององค ก ารมหาชน
ในระบบ e-SAR

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๓
นําขอมูลตัวชีว้ ัด
เขาระบบ e-SAR

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

ที่ปรึกษานําขอมูลตัวชี้วัดของ
องคการมหาชนเขาระบบ e-SAR

๑ เดือน
(ก.พ.)

องคการมหาชนรายงาน
๑๕ วัน
ความกาวหนาการดําเนินการตาม (รอบ ๖ เดือน
ตัวชี้วัด รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน
ภายใน ๑๕ เม.ย.
ผานระบบ e-SAR
และรอบ ๙ เดือน
ภายใน ๑๕ ก.ค.)
๑. องคการมหาชนสงเรื่องขอ
ภายใน
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด สิ้นเดือน มี.ค.
ขอเปลี่ยนแปลง
หรือคาเปาหมาย
รายละเอียดตัวชี้วัดหรือ
๒. สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคําขอ
๑๕ วัน
คาเปาหมาย
(เม.ย.)
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด
หรือคาเปาหมายเพื่อเสนอ อ.กพม.
๑๕ วัน
๓. อ.กพม. พิจารณาคําขอ
(เม.ย.)
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด
ขององคการมหาชน
ภายในวันที่
องคการมหาชนรายงานผลการ
๑๕ ต.ค.
ดําเนินการรอบ ๑๒ เดือน ไปยัง
การรายงานผลการ
สํานักงาน ก.พ.ร. ผานระบบ e-SAR
ดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน และจัดสงเอกสารฉบับทางการที่มี
การลงนามโดยประธานกรรมการ
องคการมหาชน
ที่ปรึกษาตรวจประเมินผลการ
๒ เดือน
ตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชน
(ธ.ค.)

รายงานความกาวหนา
รอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน
ผานระบบ e-SAR

ดําเนินงานของ
องคการมหาชน

๑๘

รายงานผลการประเมิน
ตอรัฐมนตรีผูรักษาการฯ

เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการ
ประเมินเบื้องตนตอรัฐมนตรี
ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการมหาชน

๒๐ วัน
(ม.ค.)

รายงานความก าวหน า
การดํ า เนิ นการตาม
ตัวชี้วัด รอบ ๖ เดือน
และ ๙ เดือน ในระบบ
e-SAR
องคการมหาชน หนังสือขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด
ขององคการมหาชน
บันทึ กเสนอเรื่องการขอ
กองกิจการ
องคการมหาชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ ตอ อ.กพม.
กองกิจการ
หนั ง สื อ แจ ง ผลการ
องคการมหาชน พิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ
องคการมหาชน รายงานผลการประเมิน
องค ก ารมหาชนและ
ผู อํ านวยการองค การ
มหาชนในระบบ e-SAR
แ ล ะห นั งสื อ นํ าส ง
รายงานผลการประเมินฯ
ที่ปรึกษา
รายงานผลการประเมิน
(โดยมีเจาหนาที่กอง องค ก ารมหาชนและ
กิจการองคการ
ผู อํ านวยการองค การ
มหาชนฯ ตรวจสอบ
มหาชน
ความถูกตอง)

กองกิจการ
องคการมหาชน

หนังสือนําสงรายงาน
ผลการประเมิน ฯ ต อ
รัฐมนตรีผูรักษาการฯ

๗
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ/
เอกสารอางอิง

รายงานผลการประเมิน
เสนอ อ.กพม.

สํานักงาน ก.พ.ร. สรุปผลการ
ประเมินองคการมหาชนและ
ผูอํานวยการองคการมหาชนพรอม
ความเห็นของรัฐมนตรีผูรักษาการฯ
เสนอ อ.กพม. เพื่อพิจารณา

๑๕ วัน
(ก.พ.)

กองกิจการ
องคการมหาชน

บั น ทึ ก เส น อ เรื่ อ ง
รายงานผลการประเมิน
องค การมหาชนและ
ผูอํานวยการองคการ
มหาชน ตอ อ.กพม.

สํานักงาน ก.พ.ร. สรุปผลการ
ประเมินองคการมหาชนและ
ผูอํานวยการองคการมหาชนพรอม
ความเห็นของรัฐมนตรีผูรักษาการฯ
เสนอ กพม. เพื่อพิจารณา
สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการ
ประเมินองคการมหาชนและ
ผูอํานวยการองคการมหาชนตอ
คณะรัฐมนตรี

๑๕ วัน
(มี.ค.)

กองกิจการ
องคการมหาชน

เม.ย.

กองกิจการ
องคการมหาชน

บั น ทึ ก เส น อ เรื่ อ ง
รายงานผลการประเมิน
องค การมหาชนและ
ผูอํานวยการองคการ
มหาชน ตอ กพม.
บั น ทึ ก เส น อ เรื่ อ ง
รายงานผลการประเมิน
องค การมหาชนและ
ผูอํานวยการองคการ
มหาชน ตอคณะรัฐมนตรี

๑๙

๒๐

๒๑

รายงานผลการประเมิน
เสนอ กพม.

รายงานผลการประเมิน
เสนอคณะรัฐมนตรี

จุดเริ่มตน
และสิ้นสุด
ของ
กระบวนการ

กิจกรรม
และการ
ปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการ
เคลื่อนไหว
ของงาน

………………………………………………………………………..

จุดเชื่อมตอระหวาง
ขั้นตอน เชน กรณีการ
เขียนกระบวนการ
ไมสามารถจบภายใน
๑ หนา

