ที่ นร ๑๒๐๓/๔๗

ถึง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ตามที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ศคธ.) ได้ส่งรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน
รอบ ๑๒ เดือน และคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
สานักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอคาขอดังกล่าวต่อ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (อ.กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว จึงขอส่งผลการพิจารณา
การขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดตัว ชี้ วัด และค่ าเป้า หมาย และร่างผลคะแนนการประเมินองค์การมหาชน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ เพื่อโปรดทราบ และแจ้งยืนยันผลกลับไปยังส านักงาน
ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านยืนยันผลคะแนน
การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสานักงาน ก.พ.ร. จะได้นาเสนอ อ.กพม.
และ กพม. พิจารณาต่อไป

สานักงาน ก.พ.ร.
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. ๐๘ ๕๓๕๔ ๙๙๘๕ (ยุภาพร)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th

ผลการพิจารณาการขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดขององค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
(คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564)

1

ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง (โปรด √ ในช่องที่ขอ)
ปรับ
ปรับ
ยกเลิก
ขอเปลี่ยนแปลง
น้าหนัก
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายละเอียดการวัด
✓

ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
รายละเอียด

เป้าหมาย
ขั้นมาตรฐาน
(75 คะแนน)

น้าหนัก

ขั้นต่า
(50 คะแนน)

ข้อตกลงเดิม

5

-

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จริงไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจาก
สานักงบประมาณ

องค์การมหาชนขอปรับ

5

-

-

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

มติ อ.กพม.

ขั้นสูง
(100 คะแนน)

ขอยืนยันเกณฑ์การให้คะแนนเดิม เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดบังคับที่ใช้วัดผลกับองค์การมหาชนทุก
แห่ง ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 2
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ) น้าหนัก ร้อยละ 5

สรุปคะแนน
ตามมติ อ.กพม.
75 คะแนน

2

ร่างผลคะแนนการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วดั

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้
คะแนน
(เทียบจาก
ถ่วงน้ำหนัก
ค่าเป้าหมาย)

Performance Perspective
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 55)
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
1.1.1. ความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อน/ส่งเสริมคุณธรรมให้กับ
เครือข่ายทางสังคม
1.1.1.1) การพัฒนาโมเดลองค์กร
คุณธรรมต้นแบบของ
เครือข่ายทางสังคม

20

โมเดลองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบของ
เครือข่าย
ทางสังคม
3 ประเภท

โมเดลองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบของ
เครือข่าย
ทางสังคม
4 ประเภท

โมเดลองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบของ
เครือข่าย
ทางสังคม
5 ประเภท

มีโมเดลองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบของ
เครือข่าย
ทางสังคม
5 ประเภท

100

20

1.1.1.2) ความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณธรรมเชิงพื้นที่
ระดับจังหวัด

10

มีการขับเคลือ่ น
การพัฒนา
คุณธรรม
เชิงพื้นที่
ระดับจังหวัด
อย่างน้อย
4 จังหวัด
(โดยมี
องค์ประกอบ
ครบทั้ง 3
องค์ประกอบ)

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
+
มีผลสำเร็จ
ของการ
ขับเคลื่อน
การพัฒนา
คุณธรรมเชิง
พื้นทีร่ ะดับ
จังหวัด

เป้าหมาย
ขั้นมาตรฐาน
+
มีข้อเสนอการ
พัฒนาระยะ
ถัดไป

- ขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณธรรม
เชิงพื้นที่ระดับ
จังหวัด 4 จังหวัด
- มีผลสำเร็จของ
การขับเคลื่อน
การพัฒนา
คุณธรรมเชิง
พื้นทีร่ ะดับ
จังหวัด
- จัดทำข้อเสนอ
การพัฒนาระยะ
ถัดไป

100

10

1.1.2 จำนวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนา
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และได้รับการ
เผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

10

8 เรื่อง
และเผยแพร่
เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์

9 เรื่อง
และเผยแพร่
เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์

10 เรื่อง
และเผยแพร่
เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์

10 เรื่อง
และเผยแพร่
เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์

100

10

75

11.25

1.2 ตัวชี้วดั ที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรปู ประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง/นโยบายสำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล
1.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินการ
พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย

15

-

พัฒนา
ดัชนีชี้วัด
คุณธรรมคน
ไทย

เป้าหมาย
มาตรฐาน +
ทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน
600 คน
เพื่อหาค่า
อำนาจจำแนก
ความเชือ่ มัน่
และหาเกณฑ์
ปกติ (norm)
ของเครื่องมือ

- มีการพัฒนา
ดัชนีชี้วัด
คุณธรรมคนไทย
ช่วงอายุ
24 – 40 ปี
- อยู่ระหว่างการ
พัฒนาเกณฑ์
ปกติ (norm)
ของเครื่องมือ
มาตรฐานกับ
กลุ่มคนไทยช่วง
อายุ 25-40 ปี

เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วดั

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (ร้อยละ 15)
2.1 ตัวชี้วัดทีแ่ สดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
10
พัฒนาหลักสูตร
เป้าหมาย
2.1.1 ความสำเร็จของการนำหลักสูตร
ส่
ง
เสริ
ม
ขั้นต่ำ
ส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันพัฒนา
คุ
ณ
ธรรม
+
วิทยากรคุณธรรมไปใช้ประโยชน์

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ขององค์การมหาชน *

5

(หลักสูตร
“ต้นทุนชีวิต”)
แล้วเสร็จ

นำหลักสูตร
ส่งเสริม
คุณธรรม
(หลักสูตร
“ต้นทุน
ชีวิต”)
ไปใช้
ส่งเสริม/
ให้ความรู้
อบรม กับ
องค์กร
เครือข่าย
ทางสังคม
ไม่น้อยกว่า
2 องค์กร

-

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด

2

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้
คะแนน
(เทียบจาก
ถ่วงน้ำหนัก
ค่าเป้าหมาย)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
+
มีการติดตาม
ประเมินผล
ความพึงพอใจ
และการ
นำไปใช้
ประโยชน์ของ
หลักสูตร
ส่งเสริม
คุณธรรม
(หลักสูตร
“ต้นทุนชีวิต”)

- พัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม
1 หลักสูตร คือ
“ต้นทุนชีวิต”
- มีองค์กรที่นำองค์
ความรู้จาก
หลักสูตรไปใช้
2 องค์กร ได้แก่
สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)
และมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง สำนัก
วิชาพยาบาล
ศาสตร์
- มีการติดตาม
ประเมินผลความ
พึงพอใจและการ
นำไปใช้ประโยชน์
ของหลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม

100

10

• ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด และ
• ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
จริง ไม่สูงกว่า
งบประมาณ
ที่ได้รับการ
จัดสรรจาก
สำนัก
งบประมาณ

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯที่
คณะรัฐมนตรี
กำหนด
(ร้อยละ 30)
โดยใช้ร้อยละ
21.60 และ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริง
สูงกว่า
งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
จากสำนัก
งบประมาณ

75

3.75

เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วดั

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการดำเนินงาน

Potential Perspective
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (ร้อยละ 20)
3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
10
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล
มีรายชื่อชุด
ชุดข้อมูลมี - มีระบบบัญชี - มีระบบบัญชี
1) การพัฒนาระบบบัญชีขอ้ มูล
ข้อมูล
คำอธิบาย
ข้อมูล
ข้อมูลและ
(Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การ
ที่สัมพันธ์กับ
ข้อมูล
- จัดทำข้อมูลเปิดที่ - จัดทำข้อมูล
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open
กระบวนการ
(Metadata)
ถูกจัดใน
เปิดที่ถกู จัดใน
Data)
ทำงานตาม
ที่สอดคล้อง หมวดหมู่สาธารณะ หมวดหมู่สาธารณะ
ภารกิจที่เลือก

ตามมาตรฐาน
ที่ สพร.
กำหนด
(14 รายการ)
ทุกชุดข้อมูล
ในกระบวนการ
ทำงาน

อย่างน้อยร้อยละ
50 ของชุดข้อมูล
เปิดในบัญชี
ข้อมูล สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบ
เปิดที่ สพร. กำหนด

10
3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงาน
300
350
250
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
4.0 (PMQA 4.0)
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 10)
10
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
100 คะแนน
ด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

คะแนนที่ได้
คะแนน
(เทียบจาก
ถ่วงน้ำหนัก
ค่าเป้าหมาย)

99.11

9.91

340.64
คะแนน

95.32

9.53

100 คะแนน

100

10.00

อย่างน้อยร้อยละ
50 ของชุดข้อมูล
เปิดในบัญชี
ข้อมูล สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบ
เปิดที่ สพร.กำหนด

คะแนนรวม

94.44

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร

ดีมาก

หมายเหตุ :
* ตัวชี้วัดที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564
สรุปผลการประเมินระดับองค์กร
ระดับดีมาก หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
ระดับดี หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75 – 89.99 คะแนน
ระดับพอใช้ หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60 – 74.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน
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