การกาหนดตัวชีว้ ัดรายบุคคลและระดับค่าเป้าหมาย
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการเพื่อเลือ่ นเงินเดือนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ พ.ศ. 2562)
ที่

ตัวชีว้ ัดรายบุคคล

คาอธิบายตัวชีว้ ัด

Functional Base : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
1 จำนวนสหกรณ์ภำคเกษตรและ
จำนวนสหกรณ์ภำคเกษตรและ
นอกภำคเกษตรที่จัดทำบัญชีและ
นอกภำคเกษตรที่จัดทำบัญชีและ
งบกำรเงินได้ถูกต้อง
งบกำรเงินไม่ได้จำนวน 2,577 แห่ง

2 ตัวชี้วัดกำรชี้แจงประเด็นสำคัญ
ที่ทันต่อสถำนกำรณ์

1

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
2
3
4

จำนวน

77

90

103

116

129

1

จำนวน

334

379

424

469

514

2

ร้อยละ

-

-

-

-

100

1-2

หลักฐาน / สูตรการคานวณ

หน่วยวัด

จำนวนสหกรณ์ภำคเกษตรและ
นอกภำคเกษตรที่สำมำรถจัดทำบัญชี
และงบกำรเงินได้ถูกต้องตำมระเบียบ

สำมำรถจัดทำบัญและงบกำรเงิน
ที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด รวมทั้ง
ได้และส่งงบกำรเงินให้ตรวจสอบ
ส่งงบกำรเงินให้ตรวจสอบได้
ได้ (เป้ำหมำยขั้นต่ำ 424 แห่ง
เป้ำหมำยขั้นมำตรฐำน 469 แห่ง
*จำนวนสหกรณ์เป้ำหมำยตำมที่แนบนี้
เป้ำหมำยขั้นสูง 514 แห่ง)
1. กำหนดกลไกและจัดทำคู่มือ
จำนวนกำรชี้แจงประเด็นสำคัญ
ปฏิบตั ิงำนในกำรชี้แจงประเด็นข่ำว
ที่ทนั ต่อสถำนกำรณ์ X 100
ที่มีคุณภำพและทันสถำนกำรณ์
จำนวนกำรชี้แจงประเด็นสำคัญ ทั้งสิ้น
(กำรแต่งตั้งโฆษกกรมและทีมงำน
ที่รับผิดชอบในกำรชี้แจง)
2. PMOC สำนักโฆษก และกรม
ประชำสัมพันธ์เป็นผู้กำหนดประเด็น
ข่ำวและเวลำในกำรชี้แจง
3. กรมดำเนินกำรชี้แจงและรำยงำน
ผลในเวลำที่กำหนด
1

5

รอบ
ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน
หลัก
สมช.

สบก.
(กลุ่มประชำ
สัมพันธ์)

ที่

ตัวชีว้ ัดรายบุคคล

คาอธิบายตัวชีว้ ัด

หลักฐาน / สูตรการคานวณ

หน่วยวัด

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
2
3
4

1
5
หมายเหตุ การกาหนดค่าน้าหนักของตัวชีว้ ัดหลักตามตัวชีว้ ัดกรม ขึน้ อยู่กับจานวนตัวชีว้ ัดและตาแหน่งระดับที่กาหนด รวมแล้วต้องไม่เกินค่าน้าหนัก 50
Innovation Base ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม
3 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดตั้ง
กรมจัดตั้งกองกำกับฯ เป็นหน่วยงำน หนังสือเวียน/รำยงำนสรุป/รำยชื่อ
ระดับ
จัดตั้ง มอบหมำย จัดทำ
พัฒนำ ประเมินผล
กองกำกับกำรสอบบัญชีสหกรณ์
ภำยใน โดยแยกงำนจำก สมช. และ ผู้ได้รับกำรพัฒนำเป็นผู้ควบคุม
หน่วยงำน บุคลำกร
แนว
ข้ำรำชกำร 1. ปัญหำ
ให้บคุ ลำกรจำก สมช. และ ส่วนงำน คุณภำพงำนสอนบัญชี
ภำยใน ปฏิบตั ิหน้ำที่ ทำงกำร
เป็นผู้ อุปสรรค
ระดับกองฯ
ปฏิบตั ิงำน ควบคุม 2. ควำม
อื่นๆ ทั้งในกรมและในภูมิภำค มำ
ระหว่ำง
คุณภำพ พึงพอใจ
ปฏิบตั ิงำน ทั้งนีเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กกส. สมช. งำนสอน ผู้สอบ
งำนกำกับกำรสอบบัญชีสหกรณ์ให้มี
และ
บัญชี บัญชีภำค
ประสิทธภำพเพิ่มมำกขึ้นทั้งกำรสอบ
หน่วยงำนที่
บัญชีโดยผู้สอบภำครัฐและผู้สอบ
เอกชน
เกี่ยวข้อง
ภำคเอกชน

2

รอบ
ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน
หลัก

1

กกส.
สมช.
สพถ.
สบก.
กพร.

ที่

ตัวชีว้ ัดรายบุคคล

คาอธิบายตัวชีว้ ัด

Potential Base การขับเคลือ่ นแผนปฏิรูปองค์การ
4 ร้อยละควำมสำเร็จของกำร
ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำร
ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำร
ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กำร
(ระดับกรม)
ใน 3 ประเด็น
1. ปรับระเบียบภำยในของ
ส่วนรำชกำร ปรับกระบวนกำร
ขั้นตอนกำรทำงำนภำยในกรม หรือ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำใช้ในกำร
ปฏิบตั ิงำนภำยในส่วนรำชกำร
เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนภำยใน
ส่วนรำชกำร สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2. พัฒนำจัดทำฐำนข้อมูล Big Data
ด้ำนสมำชิกสหกรณ์ และกรรมกำร
บริหำรสหกรณ์ ด้ำนสถำนะ
ทำงกำรเงินและด้ำนผลประกอบกำร
ธุรกิจของสหกรณ์ เป็นต้น ที่สำมำรถ
ใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องได้
3. ถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ให้กับภำคเอกชน

หลักฐาน / สูตรการคานวณ
รำยละเอียดคำอธิบำยตัวชี้วัดกำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำร/
แผนกำรดำเนินงำน/รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

3

หน่วยวัด

1

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
2
3
4

5

รอบ
ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน
หลัก

ระดับ

ศึกษำ
จัดทำ
จัดทำ ดำเนินกำร รำยงำน
รำยละเอียด รำยละเอียด แผนกำร ตำมแผน ควำมก้ำวห
ตัวชี้วัด คำอธิบำย ดำเนินงำน (ผลเทียบ น้ำกำร
ตัวชี้วัดกำร
แผน) ดำเนินงำน
ดำเนินกำร
ตำมตัวชี้วัด
ตำมแผน
ปฏิรูป
องค์กำร
ของส่วน
รำชกำร

1

ระดับ

รำยงำน
ควำมก้ำวห
น้ำกำร
ดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด
เดือนพ.ค.

2

รำยงำน
ควำมก้ำวห
น้ำกำร
ดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด
เดือนมิ.ย.

รำยงำน
ควำมก้ำวห
น้ำกำร
ดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด
เดือนก.ค.

รำยงำน รำยงำน
ควำมก้ำวห สรุปผล
น้ำกำร
กำร
ดำเนินงำน ดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด ตำมแผน
เดือนส.ค.

สมช.
ศทส.
สผค.
สบก.
สพถ.
กกส.
กพร.
(หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
ในแต่ละ
ประเด็น
ตำมแผน
ปฏิรูป
องค์กำร)

ที่

ตัวชีว้ ัดรายบุคคล

คาอธิบายตัวชีว้ ัด

ดำเนินกำรแทน โดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ควรเน้นบทบำทในกำรกำกับ
ดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
5 ร้อยละกำรดำเนินกำร
1. จัดทำแผน
ตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้
2. ดำเนินกำรตำมแผน
ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
3. รำยงำนผลเทียบกับแผน

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
6 ร้อยละของควำมสำเร็จ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ
ในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
หน่วยงำนเป็นไปตำมแผนกำรใช้
ตำมแผนกำรใช้เงินงบประมำณ
เงินงบประมำณ (งบประจำ)
ที่กรมฯ กำหนด
ที่กรมฯ กำหนด (รอบ 6 เดือน)
7 ร้อยละของควำมสำเร็จ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ
ในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
หน่วยงำนเป็นไปตำมแผนกำรใช้
ตำมแผนกำรใช้เงินงบประมำณ
เงินงบประมำณ (งบประจำ)
ที่กรมฯ กำหนด
ที่กรมฯ กำหนด (รอบ 12 เดือน)
ประสิทธิผลของการจัดทาและดาเนินการตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
8 ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
1. จัดทำแผน
และดำเนินกำรตำมแผนงำน/
2. ดำเนินกำรตำมแผน
โครงกำรของหน่วยงำน
3. รำยงำนผลเทียบกับแผน

1

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
2
3
4

ร้อยละ

60

70

80

90

100

1-2

สบก.
(กลุ่มประชำ
สัมพันธ์)
ทุก
หน่วยงาน

จำนวนงบประมำณที่เบิกจ่ำยสะสม
ไตรมำส 1 และ 2 x 100
จำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับ ทั้งสิ้น

ร้อยละ

45

47

49

51

53

1

จำนวนงบประมำณที่เบิกจ่ำยสะสม
ไตรมำส 1, 2, 3 และ 4 x 100
จำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับ ทั้งสิ้น

ร้อยละ

สบก.
(กลุ่มบริหำร
งำนคลัง)
หตส.
สบก.
(กลุ่มบริหำร
งำนคลัง)
หตส.

จำนวนผลงำนตำมแผนงำน/โครงกำร
ของหน่วยงำน x 100
จำนวนแผนงำน/โครงกำร
ของหน่วนงำน ทั้งสิ้น

ร้อยละ

หลักฐาน / สูตรการคานวณ

หน่วยวัด

จำนวนกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แก่ประชำชนที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
x 100
จำนวนกิจกรรมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่กำหนดในแผน ทั้งสิ้น

4

5

รอบ
ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน
หลัก

(ปัดเศษขึ้น)
92

94

96

98

100

2

(ปัดเศษขึ้น)

60

70

80

90

100

1-2

สผค.
ทุก
หน่วยงาน

ที่

ตัวชีว้ ัดรายบุคคล

คาอธิบายตัวชีว้ ัด

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
9 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใสกำรดำเนินงำนของ
ควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
(12 เดือน)
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
10 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำม ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงำนภำครัฐ
ในหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งเป็นไปตำม
ขั้นตอน/เกณฑ์กำรให้คะแนนของ
กรมควบคุมมลพิษ

หลักฐาน / สูตรการคานวณ

หน่วยวัด

ผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ

ร้อยละ

มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ
บัญชีสหกรณ์

ระดับ

1

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
2
3
4

5

80

81

84

82

83

แต่งตั้ง จัดทำแผน สร้ำงควำมรู้ ดำเนินกำร ส่งเสริม
คณะทำงำน ปฏิบตั ิกำร ควำมเข้ำใจ ลดและ สนับสนุน
ประชำสัมพันธ์ คัดแยก กำรใช้ภำชนะ
ขยะมูลฝอย บรรจุภณ
ั ฑ์

รอบ
ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน
หลัก
2

กพร.
สบก.
(กลุ่มบริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล)

1

สบก.
(กลุ่มบริหำร
งำนคลัง)

2

สบก.
(กลุ่มบริหำร
งำนคลัง)

ที่เป็นมิตรกับ

11 ผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรลดและ ผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรลด ผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรลด
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ และคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภทคือ และคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท
1 ขยะมูลฝอย
2 ถุงพลำสติกหูหวิ้
3 แก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
4 โฟมบรรจุอำหำร
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งส่วนรำชกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรทุกเดือน
5

ระดับ

สิ่งแวดล้อม
ลดขยะได้ ลดขยะได้ ลดขยะได้ ลดขยะได้
ลดได้
1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 4 ประเภท
และเป็นไป
ตำมเกณฑ์
คะแนน
ที่กำหนด

ที่

ตัวชีว้ ัดรายบุคคล

การลดพลังงาน
12 ร้อยละเฉลี่ยของกำรลดพลังงำน
ในหน่วยงำนภำครัฐ

การประหยัดงบประมาณ
13 ร้อยละเฉลี่ยของกำรประหยัด
งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ

คาอธิบายตัวชีว้ ัด
ผลกำรดำเนินกำรลดพลังงำน ได้แก่
ไฟฟ้ำและน้ำมันเชื้อเพลิง
ซึ่งส่วนรำชกำรรำยงำนผล
กำรใช้พลังงำนทุกเดือน

หลักฐาน / สูตรการคานวณ

หน่วยวัด

ผลกำรประเมินจำกระบบกำรรำยงำน
e-report.energy.go.th สำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
- ก.ย. 61 - ก.พ. 62
- มี.ค. 62 - ส.ค. 62

ร้อยละ

ผลกำรดำเนินกำรประหยัด
ผู้บริหำรองค์กรประเมินตนเอง
งบประมำณ ได้แก่ งบประมำณ
(Self Assessment) โดยใช้ข้อมูล
ประเภทงบดำเนินงำน และ
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
งบรำยจ่ำยอื่น ที่เบิกจ่ำยในลักษณะ - รอบ 6 เดือน
ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- รอบ 12 เดือน (นับสะสม)
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเดินทำงไป
ต่ำงประเทศ รวมทั้งส่วนอื่นๆ ที่
ส่วนรำชกำรเห็นว่ำจะสำมำรถนำมำ
ประหยัดงบประมำณได้

1

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
2
3
4

5

รอบ
ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน
หลัก
สบก.
(กลุ่มบริหำร
งำนคลัง)

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

1
2

ร้อยละ
(สะสม)

สบก.
(กลุ่มบริหำร
งำนคลัง)
1.6
3

6

1.7
3.5

1.8
4

1.9
4.5

2
5

1
2

