แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
หน่วยงาน
กองตรวจราชการ

รอบ
รอบ126 เดือน
.

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน
เป้าหมาย/ผลการดาเนินงาน :
เป้าหมาย
ผลงาน/คะแนน
คะแนนที่หัก
นวัตกรรมที่ใช้ในการปรับปรุง
- จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศและการ
กระบวนงาน จานวน 2 กระบวนงาน สือ่ สารด้านการตรวจราชการ มีความถูก
ต้องทันสมัย ไม่ซับซ้อน มีรปู แบบง่ายต่อ
การสืบค้นข้อมูล มาใช้ในกระบวนงานการ
ตรวจราชการ (สนับสนุนข้อมูลการตรวจ
ราชการ) (กระบวนงานหลัก) โดยสามารถ
เข้าถึงข้อมูล e-book idrive
และline group
- นาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุด
มาใช้ ใ นกระบวนงานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
(กระบวนงานสนับสนุน) แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่าน line group/มีหลักฐาน

คาอธิบาย
เป็น กระบวนการพัฒ นาปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน โดยมีการน านวัตกรรมมาใช้
เพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด โดยการคัดเลือก
กระบวนงานที่ เป็ น ภารกิจหลักตามบทบาทหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบที่ มี ผลผลิ ตส่ งมอบต่ อ
ผู้รับบริการ จานวน 1 งาน และกระบวนการสนับสนุน จานวน 1 งาน และจัดทาแผนการ
ปรั บ ปรุง กระบวนงาน เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การสร้า งนวั ต กรรมในกระบวนงานหรือ ผลผลิ ต จาก
กระบวนงาน เช่น การสร้างสรรค์งานบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ การ
ออกแบบนโยบายหรือการประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการวางระบบใหม่หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ที่นาไปสู่การตอบสนองความต้องการและอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย โดย รอบ 6 เดือน หน่ วยงานต้องดาเนิ นการ ดังนี้ 1) มี แผนการ
ดาเนินงานและส่ง กพร. ตามระยะเวลาที่กาหนด 2) ระบุกระบวนการที่คัดเลือกมาปรับปรุง
3) มี Time line 4) แสดงผลการด าเนิ น การได้ ต าม Time line และรอบ 12 เดื อ น 1)
แสดงผลการด าเนิ น การได้ ต าม Time line 2) จั ด ท ารายงานสรุป ผลการด าเนิ น งานตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดครบถ้วน สมบูรณ์ และส่งมายัง กพร.ทส. ตามระยะเวลาที่กาหนด 3)
เกิดนวัตกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน

ประสิทธิภาพการดาเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนน :
ข้อที่
1

ผลงาน/คะแนน
คะแนนที่หัก
คาอธิบาย
จัดทาแผนการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการนาเสนอผู้อานวยการ
5
จัดทาแผนการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการนาเสนอผู้อานวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบันให้
กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ให้ความเห็นชอบและส่งมายังกลุ่มพัฒนา
ความเห็ น ชอบและส่ ง มายั ง กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห าร (กพร.ทส.) ก่ อ นระยะเวลาที่ กาหนด
ระบบบริหาร (กพร.ทส.) / 15
(25 มี น าคม 2562) / ลงในระบบ e-IPA วั น ที่ 25 มี .ค. 62 (ส่ งวั น สุ ด ท้ า ยตามระยะเวลาที่

ข้อที่
2
3
4
5

ผลงาน/คะแนน
การจัดทา Time Line และกาหนดผลงานที่ต้องการจากการ
ดาเนินงาน/ 20
จัดท ารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่กาหนดส่ง
มายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) /20
ความสมบูรณ์ของรายงานสรุปผลการดาเนินงาน/20
ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน/ 20

คะแนนที่หัก
-

คาอธิบาย
กาหนด)
ดาเนินการแล้วเสร็จตาม Time Line ที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่กาหนดส่งมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร.ทส.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
สรุปผลการดาเนินการครบตามประเด็นที่กาหนด/มีหลักฐาน
- จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านการตรวจราชการ มีความถูกต้องทันสมัย
ไม่ซับซ้อน มีรูปแบบง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล มาใช้ในกระบวนงานการตรวจราชการ (สนับสนุน
ข้อมูลการตรวจราชการ) (กระบวนงานหลัก) โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล e-book idrive
และline group
- นาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดมาใช้ในกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง (กระบวนงาน
สนับสนุน) แลกเปลีย่ นเรียนรู้ผา่ น line group/มีหลักฐาน

สรุปผล/ข้อเสนอแนะ :

- ตรวจสอบผลลัพธ์/นวัตกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน โดยเฉพาะกระบวนงานสนับสนุน ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ชัดเจน คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดมาใช้ในกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง (กระบวนงาน
สนับสนุน) คือผลลัพธ์/นวัตกรรมที่ได้ ควรระบุขั้นตอนไหน/กระบวนการทางานไหน คือนวัตกรรมที่หน่วยงานนามาใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งนาไปสู่การสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การลดระยะเวลา การลดค่าใช้จา่ ยของกระบวนงาน เป็นต้น
การหักคะแนน : 1. ไม่แนบรายละเอียดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัตกิ ารรายตัวชี้วัดลงระบบ e-ipa ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หัก 0.1 คะแนน
2. ไม่แนบรายงานความก้าวหน้าตามรอบเวลาที่ กพร.ทส. กาหนด 3 รอบ ลงระบบ e-ipa คือ รอบ 6 และ 12 เดือนหัก 0.1 คะแนน รอบ 9 เดือน หัก 0.05 คะแนน
3. รายงานไม่ครบทุกกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผน หรือไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพใน IPA Template หัก 0.05 คะแนน ต่อ ตัวชี้วัด

