
ชื่อกระบวนงาน : การประเมนิตัวชี้วดักรมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ และ PA อธบิดีฯ

วตัถุประสงค์ : เพื่อให้การประเมนิผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ และ PA อธบิดีฯ

มปีระสิทธภิาพ ประสิทธผิล และบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด

กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ

กอง/ส านัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ภารกิจกรม : ภารกจิสนับสนุนด้านการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จดุควบคุมความเสี่ยง

กลุ่มพัฒนา  - มีการรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 3 ชม.
ระบบบริหาร เกีย่วกับค าชีแ้จงกรอบการประเมิน

ของส านักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มพัฒนา  - มี (ร่าง) กรอบการประเมินผลตัวชีว้ดั 15 วัน
ระบบบริหาร ระดับกรม เสนอผู้อ านวยการ กพร.

กลุ่มพัฒนา  - มี (ร่าง) กรอบการประเมินผลตัวชีว้ดั 1 วัน
ระบบบริหาร ระดับกรม เสนอผู้บริหารกรม

 - ร่างฯ ได้รับการอนุมัติ

กลุ่มพัฒนา  - มีรายละเอียดตัวชีว้ดัระดับกรม 15 วัน
ระบบบริหาร ส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ทันตามก าหนด

และหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา  - มีผลการพิจารณาตัวชีว้ดัจากสนง.กพร. 10 วัน
ระบบบริหาร  - ตัวชีว้ดัได้รับการอนุมัติ

 - มีรายละเอียดตัวชีว้ดัระดับกรมที่ผ่านการ 1 วัน
กลุ่มพัฒนา พิจารณาอนุมัติ

ระบบบริหาร  - มีการแจง้ผลการพิจารณาฯ ไปยัง

ส านักงาน ก.พ.ร. ทันตามก าหนดเวลา

กลุ่มพัฒนา  - มีรายละเอียดตัวชีว้ดัระดับกรมที่ผ่าน 1 วนั
ระบบบริหาร การพิจารณาอนุมัติ

กลุ่มพัฒนา  - มีการติดตามประเมินผลผ่านระบบ 20 วนั
ระบบบริหาร Cockpit

 - มีสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ

กลุ่มพัฒนา  - มีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ดั 3 วนั
ระบบบริหาร ระดับกรม ที่ครบถ้วน ถูกต้อง 

 - คีย์ข้อมูลทันตามก าหนดเวลา
กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร  - มีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ดั 3 วนั
ระดับกรม ที่ครบถ้วน ถูกต้อง 

 - ส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ทันตามก าหนด
กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร  - มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม 1 วนั
ตัวชีว้ดัระดับกรม รอบ 6/12 เดือน

เสนออธบิดี

รวมระยะเวลา 70 วัน

ระยะเวลา

3 ชัว่โมง

6. แจ้งผลการพิจารณาตัวชี้วัดไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. และ สป.สธ. 

4. จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบ
การประเมินส่วนราชการฯ 

1.รับฟังค าชี้แจงกรอบการประเมินฯ 
จากส านักงาน ก.พ.ร. 

2. ทบทวนและก าหนด (ร่าง) กรอบ
การประเมินตัวชี้วัด ระดับกรม 

3. เสนอ (ร่าง) กรอบการประเมิน 
ตัวชี้วัด ระดับกรมต่อผู้บริหาร 

5. พิจารณา/เจรจาตัวชี้วัด 
กับส านักงาน ก.พ.ร. 

ใช่ 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

11. สรุปผลเสนอผู้บริหาร (อธิบด ี
รองปลัดในก ากับ) รอบ 6,12 เดือน 

7. ประกาศนโยบาย/ชี้แจงหน่วยงาน 

8. ติดตามประเมินผล รายไตรมาส 

9. คีย์ข้อมูลลงระบบ e-SAR  

10. จัดท ารายงานส่งส านักงาน ก.พ.ร. 
และ สป.สธ. 



วิธีปฏิบัติการประเมินตัวชี้วัดกรมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
และ PA อธิบดีฯ 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การประเมินตัวชี้วัดกรมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
และ PA อธิบดีฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ตามที่ ก าหนด 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การประเมินตัวชี้วัดกรมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
7 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  รับฟังค าชี้แจงกรอบการประเมินฯ จากส านักงาน ก.พ.ร. 

  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ ได้รับมอบหมายจะต้อง เข้ารับฟังค าชี้แจงกรอบการประเมินตัวชี้วัด 
ส่วนราชการจากส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าตัวชี้วัดของกรมฯ ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 ชั่วโมง 

  ขั้นตอนที่ 2  ทบทวนและก าหนด (ร่าง) กรอบการประเมินตัวชี้วัด ระดับกรม 
  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดกรอบการ
ประเมินส่วนราชการ และจัดท า (ร่าง) กรอบการประเมินตัวชี้วัดของกรมฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 3  เสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินตัวชี้วัด ระดับกรมต่อผู้บริหาร 
  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องน าเสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินตัวชี้วัด ระดับกรม 
ต่อผู้บริหาร เพื่อผู้บริหารพิจารณา หากผู้บริหารไม่เห็นชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องด าเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
หรือหากผู้บริหารเห็นชอบให้ด าเนินการต่อตามขั้นตอนต่อไป ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 วัน 

  ขั้นตอนที่ 4  จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการฯ 

  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท ารายละเอียด
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด ระดับกรม ให้อยู่ในรูปแบบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. และ สป.สธ. ก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 5  พิจารณา/เจรจาตัวชี้วัดกับส านักงาน ก.พ.ร.   

ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการส่งตัวชี้วัดของกรมฯ ให้ส านักงาน ก .พ.ร.  
เพื่อพิจารณากรอบการประเมินตัวชี้วัดของกรม หากส านักงาน ก.พ.ร. ไม่เห็นชอบ ให้กลับไปขั้นตอนที่  4 เพื่อแก้ไข 
หากส านักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบ เพื่อผู้บริหารพิจารณา หากผู้บริหารไม่เห็นชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องด าเนินแก้ไข
ให้แล้วเสร็จ หรือหากผู้บริหารเห็นชอบให้ด าเนินการต่อตามขั้นตอนต่อไป ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 10 วัน 

ขั้นตอนที่ 6  แจ้งผลการพิจารณาตัวชี้วัดไปยังส านักงาน ก.พ.ร. และ สป.สธ. 

  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการส่งตัวชี้วัดของกรมฯ ให้ส านักงาน ก.พ.ร.  
เพื่อพิจารณากรอบการประเมินตัวช้ีวัด ระดับกรม หากส านักงาน ก.พ.ร. ไม่เห็นชอบ ให้กลับไปขั้นตอนที่ 4  
เพื่อแก้ไข หากส านักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบ เพื่อผู้บริหารพิจารณา หากผู้บริหารไม่เห็นชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้อง
ด าเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือหากผู้บริหารเห็นชอบให้ด าเนินการต่อตามขั้นตอนต่อไป ระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 1 วัน 

 



ขั้นตอนที่ 7  ประกาศนโยบาย/ชีแ้จงหน่วยงาน 

  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการชี้แจงแก่หน่วยงานเพื่อรับทราบ
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 วัน 

ขั้นตอนที่ 8  ตดิตามประเมนิผล รายไตรมาส 

  ในขั้นตอนน้ีผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด
จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการประสานงาน การให้ค าปรึกษาหากหน่วยงานด าเนินการรายงานไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง จากนั้นน ามาสรปุประเมินผลเพื่อเสนอผู้บริหารทราบ เป็นรายไตรมาส ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 20 วัน 

ขั้นตอนที่ 9  คีย์ข้อมูลลงระบบ e-SAR 

  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จากขั้นตอนที่ 8 ลงระบบการรายงานผล
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ตามระยะเวลาที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 10  จัดท ารายงานส่งส านกังาน ก.พ.ร. และ สป.สธ. 

  ในขั้นตอนน้ีผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) เพื่อส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รอบ 6,12 เดือน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 11  สรุปผลเสนอผู้บรหิาร (อธิบดี รองปลัดในก ากับ) รอบ 6,12 เดือน 

  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จากขั้นตอนที่ 10 เสนออธิบดี และจัดส่งไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. และรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) 
เสนออธิบดี และจัดส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6,12 เดือน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 วัน 

 

 

 


