การขับเคลื่อนแผนเชิงยุทธศาสตรของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
-----------------------------------------------ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖
กําหนดใหสวนราชการ ตองมีการบริหารราชการเพื่อบรรลุตามเปาหมาย ๖ ดาน ไดแก เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทัน ตอ สถานการณ ประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับ การตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการปฏิ บั ติราชการอยาง
สม่ําเสมอ
และเพื่อใหการบริหารราชการของสวนราชการเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอภารกิจของรัฐนั้น มาตรา ๙ ของ
พระราชกฤษฎี กาดั ง กล า วไดกํ า หนดให ส ว นราชการต อ งจั ด ให มีก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติต าม
แผนปฏิบ ัต ิร าชการตามหลัก เกณฑแ ละวิธ ีก ารที ่สว นราชการกํ า หนดขึ ้น ทั ้ง นี ้ ตอ งมีค วามสอดคลอ งกับ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด
โดยมาตรา ๑๒ กําหนดวาเพื่อ ประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร
หรือโดยวิธีการอื่น ใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการ
และมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณ ภาพการใหบ ริก าร ความพึ งพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบกับ “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานของสวนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ
ของรัฐบาล การแกไขปญหาและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของสวนราชการใน
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรี ไดใหความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการ
ประเมินส ว นราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับ ปรุง ประสิทธิภ าพในการปฏิ บัติราชการโดยการประเมิน
มี 5 องคประกอบ และแบงเกณฑการประเมิน เปน 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง
และมาตรฐานขั้นตน) และระดับตองปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทุกองคประกอบ รวมทั้ง
กําหนดใหมีการประเมินสวนราชการ ปละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกป)
ตามทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
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นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบใหนําการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ สํานักงาน ก.พ.ร.
จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award
: PMQA) เพื่อใชเปนกรอบในการบริหารจัดการองคการ และกําหนดใหสวนราชการนําแนวทางดังกลาวไปใชในการ
ประเมินองคการดวยตนเองโดยครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหเทียบเทา
กับมาตรฐานสากล โดยที่หมวด ๒ การวางแผนยุทธศาสตร ของ PMQA เปนการประเมินวิธีการกําหนดและถายทอด
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิ บัติราชการ เพื่อนํ าไปปฏิ บัติและวัดผล
ความกาวหนาของการดําเนินการ
การดําเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการของหนวยงานในการบริหารราชการนั้น การถายทอด
แผนการปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจําป การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งในระดับกรมและระดับสํานัก
หรือ Internal Performance Agreement : IPA ถือเปนเครื่องมือหลักที่สําคัญ อย างยิ่งในการขับเคลื่อนองคกร
และผลัก ดันนโยบายของหนวยงานใหนําไปสูก ารปฏิบัติโดยตรง ตลอดจนสามารถขยายผลไปสู การขับ เคลื่อ น
รว มกั น ของบุ ค ลากรในองค กรอย างเป น รูป ธรรม เพื่ อ ให ห น ว ยงานภายในส ว นราชการต า งๆ มี ก ระบวนการ
ขับเคลื่อนใหการดําเนินงานของสวนราชการสัมฤทธิ์ผลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
ในภาพรวม
กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงไดนําเครื่องมือการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก มาใชเพื่อ
ถายทอดการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม หรือกรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แผนการปฏิบัติราชการ งานนโยบายที่สําคัญ และงานตามภารกิจ เพื่อผลักดัน
ลงสูการปฏิบัติของสํานัก/กอง/ศูนย/กลุม อยางตอเนื่องใหครอบคลุม ทั้งในดานประสิทธิผลของการดําเนินงาน
คุณภาพในการดําเนินงาน ประสิทธิภาพของการบริหารราชการ รวมไปถึงการประสิทธิภาพขององคกร
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาธุรกิจการคา
แผนปฏิบัติการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัตกิ ารกอง...
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

แผนที่ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการสํานัก/กอง
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสํานัก

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง
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เกณฑการใหคะแนน
2 3 4 5
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กรอบการประเมิน สว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
มีวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบการดําเนินงานของสวนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของรัฐบาล เพื่อบรรลุ
ตอเปาหมายตามยุทธศาสตรของประเทศ การแกไขปญหาและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของสวนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมีกรอบการประเมินใน 5 องคประกอบ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองาน
ตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
เชน การดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานงานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน
หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base) เชน การดําเนินการขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ
การดําเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ
3. ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานตามหลัก ภารกิจพื้น ที่/ท องถิ่ น ภู มิ ภ าค จั งหวั ด กลุ ม จั งหวั ด
(Area Base) เชน การดําเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาคจังหวัดกลุมจังหวัด
4. ประสิ ท ธิภ าพในการบริหารจั ด การและพั ฒ นานวั ต กรรมในการบริ ห ารจั ด การระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Base) เชน
นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) และนวัตกรรมใหบริการ (Service Innovation)
5. ศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Base)
ไดแก การดําเนินการที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของสวนราชการ ในการผลัก ดันการพัฒนาประเทศใหบรรลุ
ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 แผน
ทั้งนี้ จํานวนตัวชี้วัดภายใต ๕ องคประกอบดังกลาว ไดถูกกําหนดใหมีจํานวน ไมเกิน ๓-๕ ตัวชี้วัด
ขั้นตอนในการกําหนดตัวชี้วัดภายใตกรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
๑. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดกรอบและแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ และจัดประชุมชี้แจงแกสวนราชการ
๒. สวนราชการ พิจารณาเสนอรางตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ มายั งสํานักงาน ก.พ.ร. โดยระบุ
รายละเอียดตัวชี้วัด ไดแก ชื่อตัวชี้วัด นิยามคําอธิบายตัวชี้วัด สูตรการคํานวณ (ถามี) คาเปาหมาย และน้ําหนักตัวชี้วัด
พรอมทั้งระบุความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดกับองคประกอบการประเมิน และแผนตางๆ หรือนโยบายรัฐบาลที่เชื่อมโยง
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จากยุทธศาสตรช าติ โดยเมื่อสํานัก งาน ก.พ.ร. ดําเนินการพิจารณารางตัว ชี้วัดฯ พรอมทั้งหารือสวนราชการ
เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสม เปนไปตามกรอบและแนวทางการประเมินสวนราชการฯ
๓. คณะทํา งานพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ฯ (มี ป ระธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ ยวกั บ การประเมิ นส วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เปนประธาน เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะทํางาน
เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. เปนคณะทํางานและเลขานุ การ) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดคาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนักของตัวชี้วัดของสวนราชการ
๔. สํานักงาน ก.พ.ร.แจงรายละเอียดตัวชี้วัดใหแกสวนราชการผูรับการประเมิน
๕. สวนราชการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตามตัวชี้วัด
โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได โดยมีคณะทํางานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดฯ พิจารณาคําขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของสวนราชการ และสํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาแกสวนราชการ
๖. สวนราชการรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน ผานระบบ e-SAR ของสํานักงาน ก.พ.ร.
ภายในระยะเวลาที่กําหนด1
เพื่อเปนการถายทอดแผนปฏิบัติราชการกรมและตัวชี้วัดระดับสวนราชการลงสูกรม/สํานัก/ศูนย/
กอง/กลุม กรมพัฒ นาธุรกิ จ การคาจึง ไดกําหนดกรอบหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารประเมิน ผลการจั ด ทํา คํา รับ การ
การปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการระดับสํานัก (Internal Performance Agreement : IPA) โดยใหสอดคลอง
กับ แนวทางการจัด ทํา คํารั บ รองการปฏิ บั ติราชการระดับ กรม หรือ กรอบการประเมิ น ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ โดยแบงออกเปน ๔ มิติ ดังนี้

1

มิติที ๑

มิติดานประสิทธิผล

มิติที่ ๒

มิติดานคุณภาพการใหบริการ

มิติที่ ๓

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

มิติที่ ๔

มิติดานการพัฒนาองคการ

กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 2563. คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563. พิมพครั้ง 1.
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มิติที ๑ ตัวชี้วัดในมิติดานประสิทธิผล
การกําหนดตัวชี้วัด จะตองสอดคลองกับแผนและภารกิจของ สํานัก/ศูนย/กอง/กลุม โดยตองมีความ
เชื่อ มโยงตัว ชี้วัดจากระดับ กระทรวงและระดับ กรม ตามนโยบายสําคัญ ของรัฐบาล และตามภารกิจ หลัก ของ
สว นราชการ ซึ่ง ในการจัด ทํา ตัว ชี้วัด ในมิติดา นประสิท ธิ ผ ล สํา นัก จะตอ งวิเคราะห ขอ มูล โดยในลํา ดับ แรก
ตองพิจารณาจากแผนการปฏิบัติราชการ นโยบายผูบริหาร รวมถึงแผนงานโครงการ/งบประมาณ รวมถึงการทบทวน
ยุทธศาสตรระดับสํานักใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เพื่อใหการกําหนดตัวชี้วัดในมิตินี้ผลักดันงานตามภารกิจ
กรมที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรบั งบประมาณมาดําเนินการ
ทั้งนี้ การกําหนดตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ จะถูกกําหนดใหสอดคลองกับ ตัว ชี้วัดและคาเปา หมายภายใต
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ของกรม
พัฒนาธุรกิจการคาจากสํานักงาน ก.พ.ร.
มิติที ๒ ตัวชี้วัดในมิติดานคุณภาพการใหบริการ
แสดงถึ ง การให ค วามสํา คั ญ กั บ ผู รั บ บริ ก ารในการให บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ สร า งความพึ ง พอใจ
แกผูรับบริการ ประเมินผลสําเร็จในการตอบสนองตอความคาดหวัง และความตองการของผูมีสวนไดเสีย เชน รอยละ
ของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (กําหนดการสํารวจในกระบวนงานหลักของสวนราชการกระบวนการที่มี
ปริมาณผูใชบริการจํานวนมาก และมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจสูง รวมถึงเปนงานบริการที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม)
และระดับความสําเร็จของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
๑. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตามกระบวนงาน กําหนดเปาหมายของระดับ
ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา รอยละ 85 สอดคลองตามเปาหมายแผนแมบทยอย ที่ ๒๐ ดานการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ ภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ไดแก
- ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้น ตอนการใหบ ริการ ได แก ขั้น ตอนการให บริการมี
ความคลองตัวและไมยุงยาก มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา และตามลําดับ
กอน-หลัง (กรณีบริการออนไลน ไดแก การลงทะเบียนผูใชงานเพื่อใชบริการ สะดวก รวดเร็ว
การกรอกขอมูล/แนบเอกสารในระบบ งาย ไมยุงยากและระยะเวลาในการพิจารณา/ตอบกลับ
รวดเร็ว ทันตามกําหนด)
- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผใู หบริการ ไดแก มีความรูและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
มีความกระตือรือรน มีจิตใจในการบริการที่ดี (Service Mind) และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต และไมเลือกปฏิบัติ
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- ความพึ งพอใจดานสิ่งอํา นวยความสะดวก ไดแ ก เอกสาร/คูมื อแนะนํ าบริ การชั ด เจน
เขาใจงาย ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งรอ สถานที่ใหบริการสะดวก
สะอาด ปลอดภัย (กรณีบริการออนไลน ไดแก การใชงานระบบมีความตอเนื่องและรวดเร็ว)
- ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ไดแก ไดรับขอมูลถูกตอง และครบถวนตามความตองการ
- ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการ
นอกจากนี้ ยังไดมีก ารสํารวจความผูก พัน ตอ องคก ร ไดแ ก การนึก ถึงการใหบ ริการของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา การบอกเลาประสบการณ ความประทับใจตอการใหบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และ
ความยินดีสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคารวมไปถึงการระบุปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ
๒. วัดระดับความสําเร็จของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
“การบริหารราชการแบบมีสวนรวม” เปนหลักการในการบริหารราชการแผนดินตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ซึ่งจะนําไปสูระบบราชการที่มีความสุจริตโปรงใส เปดเผยขอมูลเที่ยงธรรม และมีการบริหารงาน
ที่เนนประชาชนเปนศูนยกลาง รวมทั้งมุงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ
“การบริห ารราชการแบบมี สว นรว ม” หมายถึง การบริห ารราชการที่ นํ าผู มีส ว นได ส วนเสี ย
ที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน และการประเมินผล
โดยมีการจัดระบบงานหรือวิธีการทํางาน การจัดโครงสราง และการสรางวัฒนธรรมการทํางานของเจาหนาที่รัฐ
ที่เอื้อตอการเปดโอกาสใหประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ 2
ระดับ การมีสว นรว มของประชาชน ประกอบดว ย 5 ระดับ คือ ระดับ การใหขอมูลขาวสาร
(To Inform) ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) ระดับการเขามาเกี่ยวของ (To Involve) ระดับความรวมมือ
(To Collaborate) และระดับเสริมอํานาจประชาชน (Empower) ซึ่งเปนระดับที่บทบาทของประชาชนในการเขา
มามีสวนรวมอยูในระดับสูงสุด

2 สํานักงาน ก.พ.ร..2558. การบริหารงานภาครัฐแบบมีสวนรวม

จาก https://www.opdc.go.th/content/Mjc4Nw

สืบคนเมื่อ 17 เมษายน 2563,
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เพื่ อ ให กรมพัฒ นาธุร กิ จ การค า มี แ นวทางการดําเนิ น งานที่ สอดคล องกั บ หลั ก ในการบริห าร
ราชการแผน ดิน เกิดความโปรงใส และมีการปฏิ บัติราชการที่ตรงความต องการของผู มีสว นได สว นเสี ย จึ งได
กําหนดใหมีการวัดระดับความสําเร็จของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (ระดับการปรึกษาหารือขึ้นไป เชน
การสํารวจความคิดเห็น การจัดประชุมหารือ และการจัดตั้งคณะกรรมการตางๆ โดยพิจารณาตามภารกิจหลักของ
สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม) โดยมีเกณฑตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับคะแนน
1

เกณฑการใหคะแนน
วิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

2
3

รับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

4
5

จัดทําสรุปขอคิดเห็น และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานเสนอกรม
มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดในมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การบริหารงบประมาณ การประหยัดงบประมาณ เปนตน
เปนการประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ ความคุมคาของการใชงบประมาณ โดยกําหนดคาเปาหมาย
ใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณที่ผานการเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี โดยวัดการเบิกจายใน
ภาพรวมและงบลงทุน
มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดในมิติดานการพัฒนาองคการ
แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองคการ การสรางความพรอมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
ประเมินการพัฒนาตนเองและการบริหารจัดการองคกร เชน การพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู
ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก มีดังนี้
๑. กลุมพัฒ นาระบบบริห าร วิ เคราะหแ นวทางการกําหนดกรอบและแนวทางการประเมิน การ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก ประจําปงบประมาณ และเสนอกรมพิจารณาใหความเห็นชอบ
กลุมพัฒ นาระบบริห าร ทําหนังสือแจงกรอบและแนวทางการประเมินการจัดทําคํารับ รอง
การปฏิบัติราชการระดับสํานัก ประจําปงบประมาณ เพื่อใหสํานัก/กอง/ศูนย/กลุม ทบทวนยุทธศาสตรระดับสํานัก
และกําหนดตัวชี้วัดใน มิติท่ี ๑
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๒. สํ านัก/กอง/ศูน ย/กลุม จั ดทํ ารางตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ มายังกลุม พั ฒ นาระบบบริห าร โดยระบุ
รายละเอียดตัวชี้วัด ไดแก ชื่อตัวชี้วัด นิยามคําอธิบายตัวชี้วัด สูตรการคํานวณ (ถามี) คาเปาหมาย และน้ําหนัก
ตัวชี้วัด ที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดภายใตกรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ นโยบายกรมและกระทรวงพาณิชย และภารกิจหลักของสํานัก/กอง/ศูนย/กลุม
๓. กลุ มพั ฒ นาระบบบริห าร ดํ า เนิน การพิ จ ารณารางตั ว ชี้ วั ด ฯ และนํ าเสนออธิ บ ดี รองอธิบ ดี
ที่กํากับดูแลตามสายงาน เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสม
๔. กลุมพัฒนาระบบบริหาร แจงรายละเอียดตัวชี้วัดใหแกสํานัก/กอง/ศูนย/กลุม พรอมนําเรียน
ผูบริหารและผูอํานวยการกองลงนามในคํารับรองการปฏิบัติการปฏิบัติราชการระดับสํานัก
๕. กลุมพัฒนาระบบบริหาร รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินเสนอกรม
โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือนตามลําดับ
เพื่อการติดตามและปรับปรุงผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
ขอเสนอแนะ
การถายทอดเปาหมายแผนเชิงยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติ ถือเปนกระบวนการที่สําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให
การขั บ เคลื่ อ นแผนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น การทบทวนแผนปฏิ บั ติร าชการของหน ว ยงานที่ สอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรของสวนราชการและสภาพแวดลอมขององคกร การถายตัวชี้วัดจากเปาหมายระดับประเทศสูสวนราชการ
และหนวยงานภายใน รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด เพื่อการปรับแผน/เรงรัดการดําเนินงาน
ถือเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันการดําเนินงานของสวนราชการใหสัมฤทธิ์ผลตรงตามเปาหมายของสวนราชการ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
----------------------------------------------------------------------------

จัดทําโดย นางบรรณโศภิษฐ นนทรีย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการคา

