
1

การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพธุที ่21 พฤศจกิายน 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. 
ณ หอ้งประชมุ เมยแ์ฟร ์แกรนด ์บอลรมู ชัน้ 11
โรงแรม เดอะ เบอรเ์คลยี ์ประตนู ้า กรงุเทพฯ



พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่5) 
พ.ศ. 2545 

มาตรา 3/1 บญัญัตวิา่ “การบรหิารราชการตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของ
ประชาชน เกดิผลสัมฤทธิต์่อภารกจิของรัฐ ความมีประสทิธภิาพ ความ
คุม้คา่ในเชงิภารกจิแหง่รัฐ การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การลดภารกจิและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกจิและทรัพยากรใหแ้ก่
ทอ้งถิ่น การกระจายอ านาจตัดสนิใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนมผีูรั้บผดิชอบต่อผลของงาน การ
ปรับปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารจงึเป็นแนวทางหนึง่ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่เพือ่ให ้
การบรหิารราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความตอ้งการของประชาชน ในการปฏบิัตหินา้ที่ของสว่นราชการตอ้งใช ้

วธิีการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ใหค้ านึงถงึความ
รับผดิชอบของผูป้ฏบิัตริาชการ การมสีว่นร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ขอ้มูล การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ทัง้นี้ตาม
ความเหมาะสมของแตล่ะภารกจิ”

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546

มาตรา 12   ก าหนดวา่เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัตริาชการใหเ้กดิผล
สัมฤทธิ ์ก.พ.ร. อาจเสนอตอ่คณะรัฐมนตร ีเพือ่ก าหนด
มาตรการก ากบัการปฏบิตัริาชการ โดยวธิกีารจัดท าความ
ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรอืโดยวธิกีารอืน่ใด เพือ่
แสดงความรับผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ 

มาตรา 45  ก าหนดใหส้่วนราชการจัดใหม้ีคณะผูป้ระเมินอสิระ
ด าเนนิการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ
เกีย่วกับผลสัมฤทธิข์องภารกจิ คุณภาพการใหบ้รกิาร 
ความพงึพอใจของประชาชนผูรั้บบรกิาร ความคุม้คา่ใน
ภารกจิ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และระยะเวลาที่
ก.พ.ร. ก าหนด

การประเมนิสว่นราชการตาม
ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2559 -
ปจัจบุนั

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหนา้คณะ
รักษาความสงบแหง่ชาต ิโดยความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิไดอ้อก
ค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ที่  5/ 2559 เ รื่ อ ง  ม า ต ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ มีผลบังคับใช ้ณ วันที่ 1 
กมุภาพันธ ์2559

การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

ค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบ
แหง่ชาต ิที ่5/2559

มตคิณะรฐัมนตร ี5 เมษายน 2559

เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมิน
ขา้ราชการพลเรือนในความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วน
ราชการ ตามค าสั่งหัวหนา้คณะรักษา
ความสงบแหง่ชาติ ที่ 5/2559 และใหน้ า
แบบประเมินฯ นี้ไปใชใ้นการประเมิน
ขา้ราชการและการประเมนิสว่นราชการ
ในรอบการปฏิบัติง านตั ้งแต่วั นที่1
ตลุาคม 2558 ซึง่แบบประเมนิมทีัง้หมด 
5 องคป์ระกอบ

เพื่อพัฒนาระบบ
การด าเนินงาน
ของสว่นราชการ
ในการขับเคลือ่น
ภ า ร กิจ ส า คั ญ
ของรัฐบาล

ส า ม า ร ถ น า
ผ ล ง า น ไ ป ใ ช ้

ประกอบการให ้
คุณให โ้ทษต่อ
หน่ วยงานและ
ผูบ้รหิาร

ทีม่า
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ส่วนราชการกลุ่มเป้ าหมายที่
ร ับ ก ารประ เมิน  ครอบคลุ ม
ส่วนราชการในสงักดัฝ่ายบรหิาร 
ไดแ้ก่
• ส่วนราชการระดับกรมจ านวน 
151 สว่นราชการ 

• จงัหวดั จ านวน 76 จังหวัด

ด าเนนิการประเมนิปีละ 2 คร ัง้
โดยมรีอบการประเมนิ ดงันี ้

• คร ัง้ที ่1: ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม
ถงึวันที ่31 มนีาคม
ของทกุปี 

• คร ัง้ที ่2: ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 
ถงึวันที ่30 กนัยายน 
ของทกุปี

ผูท้ ี่ท าหน้าที่ในการประเมนิ 
ไดแ้ก่
• นายกรัฐมนตรี
• รองนายกรัฐมนตรี
• รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรี
ชว่ยวา่การ 

• เลขาธกิาร ก.พ.ร.
(ประเมนิเบือ้งตน้) 

วธิกีารประเมนิ ผูร้บัการประเมนิ ผูป้ระเมนิ
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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ



การพฒันาการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งนอ้ย 12 กจิกรรม ประกอบดว้ย
บงัคบั 6 กจิกรรม ไดแ้ก่
1) การลดพลงังาน 2) การลดกระดาษ 3) การประหยัดงบประมาณ 4) การใชร้ะบบสารสนเทศ
5) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 6) การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน
หน่วยงานเสนอเพิม่เตมิ 6 กจิกรรม ตามประเด็นใดก็ได ้ไดแ้ก่
1) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 2) การบรูณาการการท างานระหวา่งหน่วยงาน/ภาคสว่นอืน่ 
3) การป้องกนั/แกไ้ขปัญหาดา้นทจุรติ 4) การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ 5) การประหยัด
ทรัพยากร
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5 องคป์ระกอบในการประเมนิผลตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

4. Innovation Base

4.1 การพฒันานวตักรรม

4.2 การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

1. Function Base

2. Agenda Base

3. Area Base

ตวัชีว้ดัการสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน(ตวัชีว้ดับงัคบั)

ตวัชีว้ดั Agenda ส าคญัทีร่องนายกรฐัมนตร/ีรฐัมนตรกี าหนด 

ตวัชีว้ดัการบูรณาการการท างานรว่มกนัหลายหนว่ยงาน (Joint KPIs) 
(ถา้ม)ี

ตวัชี้วดัการบูรณาการการท างานร่วมกนัระหว่างกระทรวง/จงัหวดั 
(Function-Area KPIs) (ถา้ม)ี

5.1 การจดัท าและด าเนนิการตามแผนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ

5.2 การด าเนนิการจดัท าแผนปฏริูปองคก์าร ( Transformation Plan)

ตวัชีว้ดังานตามหลกัภารกจิพืน้ฐานฯ ของหนว่ยงาน
ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า
งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก งาน
ตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรอืมตคิณะรัฐมนตรี

ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกจิยทุธศาสตร ์แนวทาง
ปฏริปูภาครัฐ นโยบายเรง่ดว่น หรอืภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็น
พเิศษ หรอืการบรูณาการการด าเนนิงานรว่มกนัหลายหน่วยงาน

ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกจิพืน้ที/่ทอ้งถิน่ 
ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด (ถา้ไมม่ภีารกจินีไ้มต่อ้งประเมนิ)

ศักยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการตามแผนยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงาน
ของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0

5. Potential Base
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วดัผลการด าเนนิงานตามแผนฯ และผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (10 โครงการ)
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รวมจ านวน 10 ตวัชีว้ดั

กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ปญัหาและขอ้จ ากดัในการประเมนิผลฯ ปี 2561 แนวทางปรบัปรงุแกไ้ข

 หารอืรว่มกบั สศช. เพือ่ก าหนดตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตาม
แผน 12

 ก าหนดรอบการประเมนิปีละ 1 คร ัง้

 ไม่ไดก้ าหนดเป็นตวัชี้วดัของส่วนราชการ แต่ยงัคงมกีาร
ประเมนิในระบบการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร

ระบบการประเมนิผลฯ ปีละ 2 รอบ โดยในรอบ 6 เดอืน 
สว่นราชการยงัไมส่ามารถวดัผลการด าเนนิงานได ้ท าให้
ตอ้งก าหนดเป้าหมายในลกัษณะเชงิ Process

การก าหนดตวัชีว้ดั Agenda Base โดยรฐัมนตร ีสว่นใหญ่
ก าหนดวดัในเชงิกระบวนการมากกวา่วดัในเชงิผลลพัธ ์และ
ก าหนดคา่เป้าหมายไมส่ะทอ้นกบัผลการด าเนนิการทีผ่า่นมา

การก าหนดตวัชีว้ดัของส่วนราชการทีเ่ชือ่มโยงกบัแผน 12 
ยงัไม่สามารถก าหนดให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการได ้
เนื่องจากบางตวัชี้วดัมลีกัษณะเป็นนามธรรมยากต่อการ
ประเมิน หรือมีลกัษณะเป็นผลภาพรวมระดบัประเทศที่
เกีย่วขอ้งโดยตอ้งบรูณาการหลายสว่นราชการ

1

2

3

4 ตวัชีว้ดัที ่4.2 การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
(ตามขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตร)ี อยา่งนอ้ย 12 กจิกรรม 
โดยทีก่ารประเมนิและการรายงานผลการปฏบิตังิานอาจเป็น
ภาระมากเกนิสมควรแกส่ว่นราชการ

 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก าหนดตวัชีว้ดั Agenda
ตามขอ้สงัเกตของ อ.ก.พ.ร. ม.44 คร ัง้ที ่1/61 เมื่อวนัที่
23 ก.พ. 61

5
หลกัเกณฑก์ารประเมนิทีก่ าหนดให ้สว่นราชการทีม่ผีลการ
ด าเนนิงานต า่กวา่เป้าหมาย ในองคป์ระกอบใด องคป์ระกอบ
หนึ่ง ถือว่าอยู่ในระดบัต้องปรบัปรุง แม้ว่าจะได้รบัการ
ประเมนิในองคป์ระกอบอืน่ในระดบัเป็นไปตามเป้าหมายหรอื
สงูกวา่เป้าหมาย

 ป ร ับ เ กณฑ์ก า รป ร ะ เ มิน ใ หม่  เ ป็ น ก า รป ร ะ เ มินผ ล
ทกุองคป์ระกอบในภาพรวม

ประเด็นปญัหาและขอ้จ ากดัในการประเมนิสว่นราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และแนวทางปรบัปรงุแกไ้ข



รอบระยะเวลาในการประเมนิ
ปรบัปรุงรอบระยะเวลาการประเมนิเป็นปีละ 1 รอบ (1 ต.ค.–31 ก.ย.) จากเดมิที่มต ิครม. 
ไดก้ าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งประเมนิปีละ 2 รอบ 

กรอบการประเมนิ 
องคป์ระกอบการประเมนิยังคงม ี5 องคป์ระกอบตามที ่ครม. มมีตเิห็นชอบไว ้แตไ่ดเ้พิม่เตมิประเด็น
การบรูณาการการด าเนนิงานรว่มกนัหลายหนว่ยงาน ไวท้ ีอ่งคป์ระกอบที ่1 Function base

6

มตคิณะรฐัมนตร ีเร ือ่ง การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 เห็นชอบตามทีส่ านกังาน ก.พ.ร. 

เสนอ เกีย่วกบัการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงันี้

เกณฑก์ารประเมนิ
ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารประเมนิเป็นการค านวณคะแนนเฉลีย่เป็นรอ้ยละของทุกองคป์ระกอบ 
และยกเลกิหลกัเกณฑส์ว่นราชการทีม่ผีลการด าเนนิงานต า่กวา่เป้าหมายเพยีง 1 องคป์ระกอบ ใหถ้อืวา่
อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรงุ  



ตัวชีวั้ดการชีแ้จงประเด็นส าคัญทีท่ันตอ่
สถานการณ์ (ถา้ม)ี

-

• ตัวชีวั้ดแผนฯ  12 
• ตัวชีวั้ดตามภารกจิ
• ตัวชีวั้ดมาตรฐานสากล (International KPIs)
• ตัวชีวั้ดบรูณาการหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)

7

รา่งกรอบการประเมนิสว่นราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบการประเมนิปี 2561 : 
( จ านวน 10 ตวัชีว้ดั)

Potential Base5

Innovation base4

Agenda Base2
ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกจิยุทธศาสตร์
แนวทางปฏริูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรอืภารกจิทีไ่ดร้ับ
มอบหมายเป็นพเิศษ

3 Area Base

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิพื้นที่/
ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวดั กลุม่จังหวดั

Function Base1

2
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั
บ
งั
ค
บั

6
ต
วั
ช
ี ว้
ดั

(5
+

1
ต
วั
ช
ี ว้
ดั
บ
งั
ค
บั
) 

2
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั
บ
งั
ค
บั

ศักยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการตามแผน
ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0 

ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกจิพื้นฐาน
งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วาม
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรอืมตคิณะ รัฐมนตรี

กรอบการประเมนิปี 2562

สว่นราชการ จงัหวดั

- ตวัชีว้ดัการพัฒนา Database ของจังหวดั

ตัวชีวั้ด การพัฒนานวัตกรรม

มุง่เนน้การแกไ้ขปญัหาการใหบ้รกิารประชาชน เป็นอนัดบัแรก

ล าดับที่ 1 - การปรับปรงุคูม่อืประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ

ล าดับที่ 2 - ขอ้เสนอการพัฒนานวัตกรรม

ขอ้เสนอการพัฒนานวัตกรรมของจังหวัด

ตัวชีวั้ด การขับเคลือ่นแผนปฏริปูองคก์าร

ตัวชีวั้ด Agenda รองนายกรัฐมนตร ี/รัฐมนตรี
ก าหนด 

ตัวชีวั้ด Agenda  รองนายกรัฐมนตร ี/
รัฐมนตรกี าหนด

รวม 5 ตวัชีว้ดั 
(+1 ถา้ม)ี

รวม 3 ตวัชีว้ดั

2
ต
วั
ช
ี ว้
ดั

1
ต
วั
ช
ี ว้
ดั

1
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

(+
1
ถ
า้
ม
)ี 

1
ต
วั
ช
ี ว้
ดั

1
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

1
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

1
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

รวม 10 ตวัชีว้ดั 
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ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งดว่น หรอืภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นพเิศษ

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิ
พื้นที่/ทอ้งถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
(ถา้ไมม่ภีารกจินีไ้มต่อ้งประเมนิ)

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวตักรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการใหบ้ริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0

ประเด็นการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ ประจ าปีประมาณ 2562

• การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิรวมทัง้
การบรูณาการการท างานรว่มกันระหวา่งหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 

• การด าเนินงานตามภารกจิพื้นฐาน งานประจ า งานตามหนา้ที่ปกติ
หรอืงานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก การด าเนนิงานตามกฎหมาย 

• การด าเนนิงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมตคิณะรัฐมนตรี
• การด าเนนิงานตามมาตรฐานสากล (International Standards )

• การด าเนนิการตามขอ้สั่งการของนายกรัฐมนตรี
• การด าเนนิการตามวาระการขับเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ
• การแกไ้ขปัญหาส าคัญเฉพาะเรือ่งหรอืภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย
พเิศษจากนายกรัฐมนตร/ีรองนายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรทีีก่ ากับ
และตดิตามการปฏบิัตริาชการ  

• การด าเนนิการตามแนวปฏริปูเรง่ดว่น 6 ดา้นของรัฐบาล
• การชีแ้จงประเด็นส าคัญทีท่ันตอ่สถานการณ์ (ถา้ม)ี 

ไมป่ระเมนิองคป์ระกอบนี้

ล าดบัที ่1 สว่นราชการทีต่อ้งด าเนนิการปรับปรงุคูม่อืบรกิารประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ จะประเมนิความส าเร็จ
ในการลดระยะเวลาการใหบ้รกิารในคูม่อืบรกิารประชาชน

ล าดบัที่2 สว่นราชการทีไ่มม่กีารด าเนนิการปรับปรงุคูม่อืบรกิารประชาชน 
ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ จะตอ้งเสนอนวัตกรรมรปูแบบใด
รปูแบบหนึง่ เชน่ 
• นวัตกรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) 
• นวัตกรรมใหบ้รกิาร (Service Innovation) 
• นวัตกรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational 

Innovation)

การด าเนนิการตามแผนปฏริปูองคก์ารของสว่นราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 ตวัชีว้ดั

1 ตวัชีว้ดั

1 ตวัชีว้ดั

1 ตวัชีว้ดั (+1 ถา้ม)ี

รวม 5 ตวัชีว้ดั (+1 ถา้ม)ี

03

Function Base 

Agenda Base

Area Base

Potential Base

Innovation Base

01

02

04

05

ศักยภาพในการด าเนินการของสว่นราชการ
ตามแผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี  

ประสทิธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิ
พื้นฐาน งานประจ างานตามหนา้ทีป่กต ิหรืองาน
ตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรอืมตคิณะรัฐมนตรี
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ประสทิธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิ
พื้นฐาน งานประจ างานตามหนา้ทีป่กต ิหรืองาน
ตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรอืมตคิณะรัฐมนตรี

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งดว่น หรอืภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นพเิศษ

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิ
พืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวดั กลุม่จังหวดั 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวตักรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0

ศักยภาพในการด าเนินการของสว่นราชการ
ตามแผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี  

ประเด็นการประเมนิจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ ประจ าปีประมาณ 2562

• การด าเนนิการตามขอ้สั่งการของนายกรัฐมนตรี
• การด าเนนิการตามวาระการขับเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ
• การแกไ้ขปัญหาส าคัญเฉพาะเรือ่ง หรอืภารกจิทีไ่ดร้ับ

มอบหมายพเิศษจากนายกรัฐมนตร/ีรองนายกรัฐมนตร/ี
รัฐมนตรทีีก่ ากับและตดิตามการปฏบัิตริาชการ  

• การด าเนนิการตามแนวปฏริปูเรง่ดว่น 6 ดา้นของรัฐบาล

ไมป่ระเมนิองคป์ระกอบนี้

จงัหวดั เสนอนวัตกรรมรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ เชน่ 
• นวัตกรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) 
• นวัตกรรมใหบ้รกิาร (Service Innovation) 
• นวัตกรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational 

Innovation)

1 ตวัชีว้ดั

1 ตวัชีว้ดั

1 ตวัชีว้ดั

ไมป่ระเมนิองคป์ระกอบนี้

การด าเน ินการจดัท าฐานข้อมูล Database 
ของจงัหวดั เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการและ
พฒันาจงัหวดั โดยเชือ่มโยงขอ้มูลกบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ราชการบรหิารส่วนกลาง
ในพืน้ที ่และ PMOC

รวม 3 ตวัชีว้ดั

05

Function Base 

Agenda Base

Area Base

Potential Base

Innovation Base

01

04

03

02



6. การบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลางเพือ่ใหไ้ดต้วัชีว้ดัทีส่ะทอ้นผลสมัฤทธิแ์ละเชือ่มโยง
สูเ่ป้าหมายระดบัชาติ

หลกัการก าหนดตวัชีว้ดั

ก.พ.ร. ประเมนิผลผา่นระบบ 
Online

ตวัชีว้ดัระดบัคณุธรรมและ 
ความโปรง่ใสฯ (ITA) ป.ป.ช. 
จะเป็นผูส้ง่คะแนนใหแ้ก่
ส านกังาน ก.พ.ร.

การตดิตามประเมนิผล

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12
(พ.ศ. 2560 -2564)

• ยทุธศาสตรช์าต/ิแผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ

• นโยบายรฐับาล
• ค าส ัง่/ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรี
• ยทุธศาสตรก์ระทรวง/ภารกจิ/
เป้าประสงค์

• ยทุธศาสตรจ์ดัสรร ปี 62
• แผนงานงบบรูณาการ ปี 62

4. การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) 

3. แนวทางการพฒันา Thailand 4.02. นโยบายของรฐับาล

5. International KPIs

หลกัการก าหนดตวัชีว้ดัและการตดิตามประเมนิผลตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
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1. ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 -2564)

การปรบัปรงุกรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายกรฐัมนตรรีบัทราบผลประเมนิ
และมขีอ้ส ัง่การ

7. การมุง่เนน้ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง
โดยเนน้การตอบสนองหรอืแกไ้ขปญัหาของประชาชนมากขึน้

(Better Life)

* ส าหรับตัวชีวั้ดทีม่คีวามส าคัญและไมส่ามารถวัดผลไดใ้นรอบปีการประเมนิจะถกูก าหนดเป็นตัวชีวั้ด 
Monitor โดยใหส้ว่นราชการรายงานผลการด าเนนิงานมายังส านักงาน ก.พ.ร. 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.jobjaa.com/%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-30%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A2-57/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwinhfD3uaXOAhXKtY8KHRW_DZwQwW4IFTAA&sig2=cxB_S79AbmqfESiY21pw8g&usg=AFQjCNFy5rNiFt1IvXvVCyS85f84olW8hQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=461365&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjanJ7kuaXOAhXLqo8KHTtIBvIQwW4IFTAA&sig2=udrpsAHT-oCGUoxFm_tCEQ&usg=AFQjCNHDPeak5mHNbq7XLFgo5U99dgA37Q


ภารกจิกระทรวง

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
(แผนฯ 12 )

ยทุธศาสตรช์าติ
20 ปี

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและ
แขง่ขันไดอ้ยา่งย่ังยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ดา้นพัฒนาการผลติ

ดา้นบรหิารทรัพยากร     
เพือ่การผลติ

ดา้นสง่เสรมิและพัฒนา
เกษตรกรและระบบสหกรณ์

1. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร (GDP) ขยายตัวเฉลีย่
ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 3

2. รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรเพิม่ขึน้เป็น 59,460
บาทตอ่ครัวเรอืนในปี 2564

3. ผลติภาพการผลติของปัจจัยการผลติไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 2.5 
ตอ่ปี (ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรทีส่ าคญั : ขา้วนาปี
(ผลผลติขา้วรายพนัธุ)์, ขา้วโพดเลีย้งสตัว,์ มนัส าปะหลงั เป็นตน้

4. พืน้ทีช่ลประทานเพิม่ขึน้ปีละ 350,000 ไร่

6. ระดับความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาประมง
ทีผ่ดิกฎหมาย (IUU)

7. เฉพาะ KPIs ทีส่ าคัญของกรมตา่งๆ 

กรมประมง

การก าหนดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบ Function Base ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Function KPIs
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หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ

การแบง่กลุม่ตัวชีวั้ด : ตัวชีวั้ดตามแผน 12 Inter KPIs ตัวชีวั้ดตามภารกจิหลัก 11

กรมชลประทาน

กรมการขา้ว /กรมประมง/ กรมปศสุตัว ์/ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร

บูรณาการ 15 กรม

Monitor KPI ของกระทรวงฯ

11 กรม

5. ประสทิธภิาพการใชน้ ้าในพืน้ทีช่ลประทานเพิม่ขึน้ กรมชลประทาน

ตัวอยา่ง



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ดา้นพฒันาการผลติ ดา้นบรหิารทรพัยากรเพือ่การผลติ

กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศสุตัว ์ กรมวชิาการเกษตร กรมหมอ่นไหม กรมชลประทาน กรมพฒันาทดีนิ
กรมฝนหลวงและ
การบนิเกษตร

ส านกังาน
การปฏริปูทีด่นิเพือ่

เกษตรกรรม

รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนเพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี)

ระดบัความส าเร็จ
ในการแกไ้ข
ปัญหาประมงที่
ผดิกฎหมาย 
(IUU)

ประสทิธภิาพ
การผลติสนิคา้
เกษตรทีส่ าคญั :                     
ขา้วนาปี
(ผลผลติขา้ว
รายพนัธุ)์

จ านวน
ผลงานวจัิยและ
นวตักรรม
ทีน่ าไปใช ้

ประโยชน ์      
เชงิพาณชิย ์

ระดบัความส าเร็จ
ในการปรับปรงุ
คณุภาพดนิ

รอ้ยละของ
จ านวนพืน้ที่
ประสบภัยแลง้
ทีไ่ดร้ับการ
ชว่ยเหลอื

รอ้ยละจ านวน
พืน้ทีถ่อืครองทีด่นิ
ในเขตปฏริปูทีด่นิ
ทีค่ณะกรรมการ
ปฏริปูทีด่นิจังหวดั 
(คปจ.) สัง่ให ้
ส ิน้สทิธ ิ

การแบง่กลุม่ตัวชีวั้ด : ตัวชีวั้ดตามแผน 12 Inter KPIs ตัวชีวั้ดตามภารกจิหลัก

ดา้นสง่เสรมิและพฒันาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ไมอ่ยูภ่ายใตก้ลุม่ภารกจิ

กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ส านกังานปลดักระทรวง
ส านกังานมาตรฐาน

สนิคา้เกษตรและอาหาร
แหง่ชาติ

ส านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร

รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนเพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี)รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนเพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี)

ประสทิธภิาพ                          
การบรหิารจัดการสหกรณ์ : 
1.รอ้ยละของสหกรณ์ที่
ยกระดบัชัน้ทีด่ขี ึน้
(ระดบั 1 และ ระดบั 2)

2.รอ้ยละของสหกรณ์
ภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตรทีจั่ดท าบญัชแีละ
งบการเงนิไดถ้กูตอ้ง 

ประสทิธภิาพ                          
การบรหิารจัดการสหกรณ์ : 
1. รอ้ยละของสหกรณ์ที่
ยกระดบัชัน้ทีด่ขี ึน้
(ระดบั 1 และ ระดบั 2)

2. รอ้ยละของสหกรณ์
การเกษตรระดบัอ าเภอ                  
มปีรมิาณธรุกจิเพิม่ขึน้

ระดบัความส าเร็จของ                
การพฒันาฐานขอ้มลู
เกษตรกรกลาง ระยะที ่2

ประสทิธภิาพการบรหิาร
จัดการพฒันาคณุภาพสนิคา้

เกษตรสูม่าตรฐาน :
1. จ านวนมาตรฐานสนิคา้เกษตร 
(มาตรฐานทั่วไป) ทีจั่ดท าแลว้
เสร็จ

2. จ านวนหน่วยรับรองสนิคา้
เกษตรและอาหารทีไ่ดร้ับการ
รับรองระบบงานหน่วยรับรอง
ใหมห่รอืขยายขอบขา่ยใหม่

ระดบัความส าเร็จของ        
การพฒันาระบบขอ้มลู     
ขนาดใหญ ่(Big Data) 
ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

การก าหนดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบ Function Base ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ตอ่)

12

รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนเพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี)

การบรหิารจัดการ
น ้าชลประทาน :
1. จ านวนพืน้ที่
ชลประทานที่
เพิม่ขึน้ (ไร)่

2. ประสทิธภิาพ
ในการบรหิาร
จัดการน ้า

ประสทิธภิาพการผลติ
สนิคา้เกษตรทีส่ าคญั : 

1. ขา้วนาปี (ผลผลติขา้วรายพันธุ)์

2. ขา้วโพดเลีย้งสตัว์
3. มนัส าปะหลงั             
4. ปาลม์น ้ามนั
5. สบัปะรด
6. มะพรา้ว

ประสทิธภิาพ
การผลติสนิคา้
เกษตรทีส่ าคญั :
1. น ้านมดบิ
2. ไกเ่นือ้ 
3 โคเนือ้

จ านวน
ผลงานวจัิยและ
เทคโนโลย ี                 
ทีน่ าไปใชใ้น
การเพิม่

ประสทิธภิาพ
การผลติพชื
ใหก้บัเกษตรกร

ตัวอยา่ง
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อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย (IMD) เลือ่นขึน้เป็น 1 ใน 25

พืน้ทีป่่า 40%
และหรอืตน้ทนุปลอ่ย 

CO2 equivalent
ลดลง

HDITFP

TFP ปัจจัย
แรงงานไมต่ า่กวา่ 

2.5% ตอ่ปี

TFP ปัจจัยการ
ผลติไมต่ า่กวา่ 

2.5% ตอ่ปี

วยัแรงงานมี
ความรู ้ทกัษะ 
ตามความ

ตอ้งการตลาด

การประยกุตใ์ช ้
วทน.

คนไทยมี
การศกึษาทีม่ี
คณุภาพ

เพิม่ประสทิธภิาพ
ภาคการเงนิ

ความเขม้แข็ง 
ของ วทน. 
เพิม่ขึน้

GDP

การขยายตัว
อตุสาหกรรม

ฐานการคา้
การลงทนุในอนุภาค

ภมูภิาค

มลูคา่การลงทนุใน
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
ชายแดน

ลงทนุรว่มรัฐ/เอกชน
พัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน

การลงทนุภาครัฐ

การสง่ออก

การลงทนุ
ภาคเอกชน

GDP ของ SMEs

รายได/้
ความสามารถในการ
แขง่ขันทอ่งเทีย่ว

การขยายตัวเกษตร

การพัฒนาดจิทิัล

การประยกุตใ์ช ้

วทน. ผูส้งูอายุ
และคนพกิาร

คนไทยมกีารศกึษา
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง

เพิม่โอกาสการเขา้ถงึ
บรกิารพืน้ฐาน

ความสามารถในการ
ประยกุตใ์ช ้วทน.

ผูส้งูอายมุงีานท า
และรายไดท้ี่
เหมาะสม

เกษตรมรีายได ้
เพิม่ขึน้

สถาบันทางสังคม
เขม้แข็งขึน้

ลดชอ่งวา่งรายได ้
ระหวา่งภาค

ประชาชน 3 จังหวัด
ชายแดนใตม้รีายได ้

สงูขึน้

ความยากจนลดลง
และลดเหลือ่มล ้า

รายได ้

เพิม่ศักยภาพชมุชน
เศรษฐกจิฐานราก

เขม้แข็ง

เพิม่ประสทิธภิาพ
ของภาคการเงนิ

พืน้ทีเ่มอืง
อตุสาหกรรมนเิวศ

เพิม่ประสทิธภิาพ
การลดกา๊ซ
เรอืนกระจก

พืน้ฐานเศรษฐกจิ
หลักมรีะบบการ
ผลติเป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม

ไทยหุน้สว่นการ
ด าเนนิการตาม
เป้าหมาย SDG

เพิม่ประสทิธภิาพ
บรหิารจัดการ
ภัยพบัิติ

รักษาและฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากร

บรหิารจัดการน ้ามี
ประสทิธภิาพ

ลดมลพษิและ
ผลกระทบตอ่
สขุภาพ

ใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและ
พลังงานทดแทน

คนทกุชว่งวยั 
ม ีIQ/EQ

ทกัษะการเงนิคน
ไทยเทา่คะแนน
เฉลีย่โลก 

(ภาคการเงนิ)

คนไทยมี
การศกึษาทีม่ี
คณุภาพ และ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ

คนไทยมสีขุ 
ภาวะดขีึน้

ลดปัญหาทจุรติ
ประพฤตมิชิอบ

ลดจ านวนการ
ด าเนนิคดกีับ
ผูม้ไิดก้ระท าผดิ

เพิม่มลูคา่การ
ลงทนุพืน้ที่

เศรษฐกจิบรเิวณ
ชายแดน

ความสามารถ
แขง่ขันดา้น
โลจสิตกิส ์
ระบบ NSW

ประชาชนและ
ผูป้ระกอบการเขา้สู่

ระบบภาษี

การใชจ้่ายดา้น
บคุลากรลดลง

ประสทิธภิาพ
บรหิารจัดการทีด่ี
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

เครอืขา่ยความ
เชือ่มโยงตามแนว
ระเบยีงเศรษฐกจิ

ความยากจน
ลดลงและความ
เหลือ่มล ้ารายได ้

ประสทิธภิาพบรหิาร
จัดการทีด่ ีองคก์ร
ปกครองทอ้งถิน่

การลดปัญหาทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ

ความพรอ้มตอ่การ
รับมอืภัยคกุคาม

ความรว่มมอืกับ
ตา่งประเทศเพือ่
ความมั่นคง

ประชาชนจังหวัด
ชายแดนใตม้โีอกาส
การศกึษาและ
สรา้งรายได ้

มพีืน้ทีเ่มอืง
อตุสาหกรรมนเิวศ

เพิม่ขึน้

ศักยภาพชมุชนและ
เศรษฐกจิ

ฐานรากเขม้แข็ง

เพิม่โอกาสการ
เขา้ถงึบรกิารพืน้ฐาน

ทางสังคม

ลดจ านวนคดกีับ
ผูม้ไิดก้ระท าผดิ

ลดชอ่งวา่งรายได ้
ระหวา่งภาค

การเพิม่มลูคา่การ
ลงทนุในพืน้ที่
เศรษฐกจิใหม่

พัฒนาเศรษฐกจิ
ดจิทิัล

การใชพ้ลังงานมี
ประสทิธภิาพ

มรีะบบ NSW

เครอืขา่ยความ
เชือ่มโยง
ตามระเบยีง
เศรษฐกจิ

เพิม่ความรว่มมอืรัฐ
เอกชนเพือ่พัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐาน

เพิม่จ านวนเมอืง
ศนูยก์ลางของ
จังหวัด

ไทยเป็น
ฐานเศรษฐกจิส าคัญ
ในอนุภมูภิาคและ

ภมูภิาค

ปรมิาณขนสง่
ระบบราง ทางน ้า 
ทางอากาศ

ระบบหว่งโซม่ลูคา่
ในอนุภมูภิาคและ

ภมูภิาค

1 2 3 4 5 6 7 8

Joint KPIs ส าหรบัการขบัเคลือ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12

รักษาเสถยีรภาพ
ของการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิ

พืน้ทีเ่กษตรย่ังยนื

การสรา้งความ
มั่นคงดา้นน ้า

การขยายตัวภาค
บรกิาร



ตวัอยา่ง ความเชือ่มโยง Joint KPIs เพือ่ขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ 12 

GDP

GINI

TFP
(Total Factor 

Productivity)

KPI: รายไดเ้งนิสดสทุธทิาง   
การเกษตรเพิม่ขึน้
เป็น 59,460 ตอ่ครัวเรอืน

KPI: เพิม่ปรมิาณการช าระเงนิ
ทางอเิล็กทรอนกิส์

KPI: มผีูเ้รยีนในระบบทวภิาคเีพิม่ขึน้เฉลีย่ 30%
มผีูไ้ดร้ับการรบัรองคณุวฒุวิชิาชพีและผา่นมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

K
P
I:

 ก
าร
อ
า่น
ข
อ
ง
ค
น
ไ
ท
ย

เพ
ิม่
ข
ึน้
เป้
น
 ร
อ้
ย
ล
ะ 
8
5

KPI: อตัราขยายตวัภาคการเกษตร อตุสาหกรรม บรกิาร 
เพิม่ขึน้ 3 4.5 และ 7% ตอ่ปี ตามล าดบั

Gov.
Efficiency/

Ease of
doing

business

KPI: อตัราขยายตวัมลูคา่สง่ออก
เฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 4%

KPI: อตัราขยายตวั
มลูคา่สง่ออก
เฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 4%

KPI: ความส าเร็จของไทย
ในการผลักดันให ้
เกดิโครงขา่ยความ
เชือ่มโยงฯ

KPI: ประสทิธภิาพการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ดขีึน้

พืน้ทีป่่าไม ้
40% ตน้ทนุ
การปลอ่ย 
CO2 ลดลง

KPI: ประสทิธภิาพการใชน้ ้า
พืน้ทีช่ลประทานเพิม่ขึน้

K
P
I:

 พ
ืน้
ท
ีก่
าร
ท
 าเ
ก
ษ
ต
รย
ัง่
ย
นื

เพ
ิม่
ข
ึน้
เป็
น
 5
 ล
า้น
ไ
ร ่
ปี
6
4

KPI: อตัราขยายตวัภาคบรกิาร 7% ตอ่ปี

KPI: ประสทิธภิาพการใช ้

น ้าทัง้ภาคการผลติและ
การบรโิภคเพิม่ขึน้

ฟการขยายตวัภาค
เกษตร 

อตุสาหกรรม
บรกิาร

ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ทอ่งเทีย่ว

การลงทนุ
ภาคเอกชน การสง่ออก

ลงทนุรว่มรฐั-
เอกชนพฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน

การพฒันา
ดจิทิลั

ความยากจน
ลดลงและ
ลดเหลือ่มล า้

รายได้

เพิม่ศกัยภาพ
ชุมชน

เศรษฐกจิฐาน
รากเขม้แข็ง

เพิม่
ประสทิธภิาพ
ของภาค
การเงนิ

เกษตกรมี
รายไดเ้พิม่ข ึน้

การศกึษา
เรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง

คนไทยมี
การศกึษาทีม่ ี
คณุภาพ

TFP ปจัจยั
แรงงาน
ไมต่ า่กวา่ 
2.5% ตอ่ปี

TFP ปจัจยั
การผลติ
ไมต่ า่กวา่ 
2.5% ตอ่ปี

วยัแรงงานมี
ความรู ้ทกัษะ
ตามความ
ตอ้งการของ

ตลาด

เพิม่
ประสทิธภิาพ
ภาคการเงนิ

เครอืขา่ย
ความ

เชือ่มโยงตาม
แนวระเบยีง
เศรษฐกจิ

ความสามารถ
แขง่ขนัดา้น
โลจสิตกิส ์
ระบบ NSW

บรหิารจดัการ
น า้ม ี

ประสทิธภิาพ

พิน้ที่
เกษตรกรรม

ย ัง่ยนื

ความสามารถ
ในการ

ประยุกตใ์ช ้
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี
นวตักรรม

ความเขม้แข็ง
ของ 

วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี
นวตักรรม

14
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ตวัอยา่ง Joint KPIs ปี 2562
Im

p
a
ct

 
JK

P
I

KPI: 
• รายไดเ้งนิสดสทุธิ
ทางการ เกษตร
เ พิ่ ม ขึ้ น เ ป็ น 
59,460 บาทต่อ
ค รั ว เ รื อ น ใ น ปี 
2564 (รายไดเ้งิน
ส ด สุ ท ธิ ท า ง
การ เกษตรของ
เกษตรกรเฉลีย่ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
(บาท/ครัวเรือน/
ปี))

กระทรวงเกษตรฯ

เกษตรกรมรีายได้
เพิม่ข ึน้

KPI: 
• มูลค่ าสินค ้าชุมชน
เพิ่มขึ้น (รายไดจ้าก
ก า ร จ า ห น่ า ย
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น 
(OTOP))

• สัดส่วนครั ว เ รือนที่
เขา้ถึงแหล่งเงินทุน
เพิ่มขึ้น (จ านวนของ
กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ถงึ
แหลง่ทนุเพือ่ประกอบ
อาชีพหรือแกปั้ญหา
หนีส้นิ)

เพิม่ศกัยภาพชุมชน
และเศรษฐกจิฐานราก
ใหม้คีวามเขม้แข็ง

KPI: 
• รายได เ้ฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
ประชากรรอ้ยละ 40 ทีม่รีายได ้
ต ่าสุด เพิม่ขึน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
15 ต่อปี (ความส าเร็จของการ
ด าเนนิการขับเคลือ่นการพัฒนา
เศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ)

• สัดส่วนประชากรที่อยู่ใตเ้สน้
ความยากจนลดลงเหลอืรอ้ยละ 
6.5 ณ สิน้แผนพัฒนาฯ (รอ้ยละ
ของครัวเรอืนยากจนเป้าหมายที่
มีรายไดต้ ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
คงเหลอื)

• สัดสว่นหนี้สนิต่อรายไดท้ัง้หมด
ของครัวเรอืนของกลุม่ครัวเรือน
ที่ยากจนที่สุดลดลง (จ านวน
ของกลุ่ม เ ป้าหมายที่เข า้ถึง
แหลง่ทนุเพือ่ประกอบอาชพีหรอื
แกปั้ญหาหนีส้นิ)

กระทรวงมหาดไทย /        พาณชิย ์       /          การคลงั

ความยากจนลดลงและลด
เหลือ่มล า้รายได้

KPI: 
• สั ดส่ วนแรงงาน
นอก ร ะบบที่ อ ยู่
ภายใตป้ระกนัสงัคม
(ผูป้ระกันตนตาม
มาตรา 40) และที่
เขา้ร่วมกองทุนการ
ออมแห่งชาติต่อ
ก า ลั ง แ ร ง ง า น
เพิ่มขึ้น (จ านวน
แรงงานที่ อยู่ ใ น
ระบบประกันสังคม
เพิม่ขึน้)

เพิม่โอกาสการ
เขา้ถงึบรกิาร
พืน้ฐาน

ต
วัช
ี ว้ดั
ต
าม
แ
ผ
น
ฯ
 1
2
 

(ต
วัช
ี ว้ดั
ม
าต
รา
ฯ
 4
4
)

กระทรวงแรงงาน

ผูส้งูอายมุงีานท าและ
รายไดท้ ีเ่หมาะสม

KPI: 
• การมีง านท าของ
ผูสู้งอายุ (อายุ 60–
6 9 ปี )  เ พิ่ ม ขึ้ น 
(รอ้ยละของแรงงาน
ผูส้งูอายมุงีานท า)

ประชาชนจงัหวดั
ชายแดนใตม้รีายได้

สงูขึน้

KPI: 
• รายไดค้รัวเรือนเฉลี่ยต่อ
ค น แ ล ะ จ า น ว น ปี
การศกึษาเฉลีย่ในพืน้ที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
เพิม่ขึน้ (รายไดเ้ฉลีย่ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการเพิม่ขึน้
จากปีที่ผ่านมา/รอ้ยละ
ของการเขา้เรยีนในระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในปี
การศึกษา 2560 ใน 3
จังหวดัชายแดนภาคใต ้

ส านักงานสภาความมัน่คง
แหง่ชาต ิ/ กอ.รมน. / 

ศอ.บต.  

ย
ทุ
ธ
ศ
าส
ต
ร์

ยทุธศาสตรท์ี ่2
การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม

ยทุธศาสตรท์ี ่5 
การเสรมิสรา้งความ
ม ัน่คงแหง่ชาตฯิ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
การเสรมิสรา้งและพฒันา
ศกัยภาพทนุมนษุย์

เป้
าห
ม
าย

แผนงานบูรณาการ 
ปี 62 (งปม.)

แผนงานบรูณาการ
ขบัเคลือ่นการแกไ้ข

ปญัหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
(สมช./กอ.รมน./

ศอ.บต.)

แผนงานบรูณาการ
พฒันาศกัยภาพการ
ผลติภาคการเกษตร

(สศก.)

แผนงานบรูณาการ
พฒันาศกัยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ
(สป.พม.)

แผนงานบรูณาการ
ยกระดบัคณุภาพ
การศกึษาและการ
เรยีนรูใ้หม้คีณุภาพ 
เทา่เทยีมและท ัว่ถงึ

(สป.ศธ.)

แผนงานบรูณาการ
สรา้งความเสมอภาค
เพือ่รองรบัสงัคม

ผูส้งูอาย ุ
(กรมกจิการผูส้งูอาย)ุ

แผนงานบรูณาการ
สง่เสรมิการพฒันา
จงัหวดัและกลุม่

จงัหวดัแบบบรูณาการ
(สป.มท.)

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12แ
ผ
น

ข
บั
เค
ล
ือ่
น

ลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม (GINI)
KPI: คา่สมัประสทิธิค์วามไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ดา้นรายไดล้ดลงเหลอื 0.41 เมือ่สิน้สดุแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 

15 กรม กรมพฒันาชมุชน
กรมการคา้
ภายใน

ส านักงาน
เศรษฐกจิการคลงั

ส านักงาน
ประกนัสงัคม 

กรมจัดหางาน

ห
น
่วย
ง
าน
ท
ี่

เก
ีย่
วข
อ้
ง



การก าหนดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่2 Agenda Base

การก าหนด Agenda ของรฐัมนตรี

• สว่นราชการตอ้งมตีัวชีว้ดั Agenda ทีก่ าหนดโดยรัฐมนตร ี จ านวนอยา่งนอ้ย 
1 ตวัชีว้ดัตอ่หนึง่สว่นราชการ

• ก าหนดตัวชีว้ดั และคา่เป้าหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางที ่ก.พ.ร.
ก าหนด

• สง่ขอ้มลูตัวชีว้ดั Agenda ภายในวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 หากไมส่ง่ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ก.พ.ร. จะก าหนดให้

ก าหนด 1 Agenda 

รองนายกรฐัมนตร/ี รฐัมนตรี ก าหนด

16

o เป็นเรือ่งส าคัญทีส่ะทอ้นนโยบาย หรอืภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายใหด้ าเนนิการเป็นพเิศษ ซึง่ไมใ่ชต่ัวชีว้ัดตามภารกจิหลกัทีเ่ป็นงานประจ า 

(routine) ของสว่นราชการ

o เป็นเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12

o เป็นเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏริปูเรง่ดว่น 6 ดา้นของรัฐบาล ไดแ้ก ่1) ดา้นแกค้วามเหลือ่มล ้า สรา้งความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั 

2) ดา้นแกจ้น เพิม่รายได ้ ลดรายจา่ย 3) ดา้นการแกโ้กง สรา้งความโปรง่ใส 4) ดา้นการมสีว่นรว่มในการปกครอง 5) ดา้นการปฏริปู

ราชการเพือ่ประชาชน และ 6) ดา้นสรา้งอนาคตไทย ใหม้ัน่คง มัง่คั่ง ยัง่ยนื

o เป็นเรือ่งทีส่ามารถวัดผลการด าเนนิงานไดภ้ายในชว่งเวลาการประเมนิผลตามกรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรับปรงุ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

o พจิารณาก าหนดคา่เป้าหมายเป็นผลผลติ (Outputs) หรอื ผลลัพธ ์(Outcomes) ของการปฏบิตังิานทีม่คีวามชดัเจน วัดได ้และเชือ่มโยง

กบัเป้าหมายของประเทศ

o การก าหนดคา่เป้าหมายตัวชีว้ัด Agenda ใหพ้จิารณาจากขอ้มลูพืน้ฐานของสว่นราชการ โดยควรมคีา่เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ผลการ

ด าเนนิงานของสว่นราชการทีผ่า่นมา หรอื ก าหนดจากคา่เป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผนระดับชาติ เชน่ แผน 12 เป็นตน้

1. หลกัเกณฑก์ารก าหนดตวัชีว้ดั Agenda

2. แนวทางการก าหนดคา่เป้าหมายตวัชีว้ดั Agenda

o ขออนุมตัใินหลักการให ้ ก.พ.ร. มอบให ้อ.ก.พ.ร. ม.44 เป็นผูก้ าหนดตัวชีว้ดักบัสว่นราชการทีไ่มไ่ดส้ง่ขอ้มลูตัวชีว้ดั Agenda ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

1
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เกณฑก์ารประเมนิ

• เป็นตัวชีว้ัดตามมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่11 ต.ค. 2559 โดยใหห้ัวหนา้สว่นราชการมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการสรา้งความรบ้รู ้
ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัแิกป่ระชาชน

• กรมประชาสมัพันธ ์และส านักโฆษก ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีเป็นเจา้ภาพไดท้บทวนและปรับแนวทางการประเมนิใหม ่เพือ่ให ้
การด าเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเริม่มผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่1 ธันวาคม 2561 เป็นตน้ไป

การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีทั่นตอ่สถานการณ์ ตอ้งด าเนนิการครบทัง้ 4 ประเด็นการประเมนิ

ตวัชีว้ดั “การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์”2

การก าหนดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่2 Agenda Base (ตอ่)

(ถา้ม)ี

หวัขอ้

การประเมนิ
หวัขอ้ คะแนน เงือ่นไข หมายเหตุ

1. ทนัเวลา

(10 คะแนน)

• ชีแ้จงประเด็นขา่วภายในเวลา 1 วนั

• ชีแ้จงประเด็นขา่วภายในเวลามากกวา่ 1 วนั (3 วนั/5 วนั/7 วนั)

• ชีแ้จงประเด็นขา่วภายในเวลา 1 วนั และชีแ้จงประเด็นขา่วภายในเวลามากกวา่

1 วนั (3 วนั/5 วนั/7 วนั)

10 คะแนน

• การนับระยะเวลาไมเ่วน้วนัหยดุราชการ และ

• หากชีแ้จงประเด็นไมท่นัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

จะไมไ่ดร้ับคะแนนในการประเมนิประเด็นขา่ว (0 คะแนน)

2. คณุภาพเนือ้หา

(40 คะแนน)

การพจิารณาใหค้ะแนนคณุภาพเนือ้หาการชีแ้จงประเด็นขา่ว ประกอบดว้ยทัง้

3 หวัขอ้ ไดแ้ก ่

- ทีม่าทีไ่ป(เรือ่งเดมิ) ของปัญหา 

- ขอ้เท็จจรงิ สภาพทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั 

- การแกไ้ขปัญหา (ตอบโจทยข์อ้สงสยัได)้

5 คะแนน

5 คะแนน

30 คะแนน

• เนือ้หาในการชีแ้จงตอ้งมคีรบทัง้ 3 หวัขอ้ หากมกีารชีแ้จง

ไมค่รบถว้นจะไมไ่ดร้ับคะแนนในประเด็นนี้

• สง่ประเด็นการชีแ้จงขา่วใน

ระบบการรายงาน GNews Ticket

3. วธิกีารชีแ้จง

(20 คะแนน)

กรณีชีแ้จงภายในเวลา 1 วนั • การชีแ้จงจะตอ้งมเีนือ้หาครบทัง้ 3 หวัขอ้ตามประเด็นการ

ประเมนิคณุภาพเนือ้หา

• หากมกีารแถลงขา่วแกส่ือ่มวลชนไมถ่งึ 2 ประเภทสือ่ จะ

ไมไ่ดร้ับคะแนนในสว่นนี้

• หากมกีารแถลงขา่วแกส่ือ่มวลชน 2 ประเภทสือ่ขึน้ไป พรอ้ม

จัดท า Facebook Live จะไดค้ะแนนทัง้ในสว่นของการแถลงขา่ว

และการชีแ้จงผา่น Facebook Live ดว้ย

• สง่หลกัฐานวธิกีารชีแ้จง เป็น

เอกสารชัน้ความลบั ใหจั้ดสง่

เอกสารมายังกรม

ประชาสมัพนัธ ์ผา่นทาง

ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์

(e-Mail) spokesman@prd.go.th

• สง่หลกัฐานภายในระยะเวลา 2

วนั หลงัการชีแ้จง  

- มกีารแถลงขา่วแกส่ือ่มวลชน 2 ประเภทสือ่ขึน้ไป

- มกีารชีแ้จงผา่น Facebook Live 

10 คะแนน

10 คะแนน

กรณีชีแ้จงภายในเวลามากกวา่ 1 วนั (3 วนั/5 วนั/7 วนั)

- มกีารแถลงขา่วแกส่ือ่มวลชน 2 ประเภทสือ่ขึน้ไป

- มกีารชีแ้จงผา่น Facebook Live

- จัดท า Clip Video เผยแพร ่(สามารถน า Facebook Live มาตดัตอ่เป็นคลปิได)้

5 คะแนน

5 คะแนน

10 คะแนน

4. ชอ่งทาง

การเผยแพร่

(30 คะแนน)

- เผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องหน่วยงานและ GNews

- เผยแพรผ่า่นเว็บไซตภ์ายนอก เชน่ เว็บไซตส์ือ่ เว็บพนัทปิ เว็บกระปกุ ฯลฯ หรอื 

โซเชยีลมเีดยีภายในและภายนอก ไดแ้ก ่Facebook Instagram Twitter Line 

Youtube

- เผยแพรผ่า่นโทรทศัน ์หรอื วทิย ุหรอื สือ่สิง่พมิพ์

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

รวม 100 คะแนน

ประเมนิจากความสามารถของสว่นราชการในการชีแ้จงประเด็น โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีทั่นตอ่สถานการณ์หากชีแ้จงประเด็นไมทั่นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
จะไมไ่ดรั้บคะแนนในการประเมนิประเด็นขา่วนัน้ (0 คะแนน)

หมายเหตุ
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การก าหนดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่2 Agenda Base (ตอ่)

ประเด็น

การประเมนิ
ประเด็นยอ่ย คะแนน ประเด็นที่ 1 ประเด็นที ่2 ประเด็นที ่3 ประเด็นที ่4 ประเด็นที ่5 ประเด็นที ่6 ประเด็นที่ 7

1. ทนัเวลา

(10 คะแนน)

• ชีแ้จงประเด็นขา่วภายในเวลา 1 วนั 

• ชีแ้จง/ประเด็นขา่วภายในเวลามากกวา่ 1 วนั (3 วนั/5 วนั/7 วนั)

• ชีแ้จงประเด็นขา่วภายในเวลา 1 วนั และชีแ้จงประเด็นขา่วภายใน

เวลามากกวา่ 1 วนั (3 วนั/5 วนั/7 วนั)

10 คะแนน 10 10 0 10 10 10 10

2. คณุภาพ

เนือ้หา

(40 คะแนน)

การพจิารณาใหค้ะแนนคณุภาพเนือ้หาการชีแ้จงประเด็นขา่ว 

ครบถว้น 3 หวัขอ้

- ทีม่าทีไ่ป(เรือ่งเดมิ) ของปัญหา 5 คะแนน 5 5 - 5 5 5 5

- ขอ้เท็จจรงิ สภาพทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั 5 คะแนน 5 5 - 5 5 5 5

- การแกไ้ขปัญหา (ตอบโจทยข์อ้สงสยัได)้ 30 คะแนน 30 30 - 30 30 30 30

3. วธิกีารชีแ้จง

(20 คะแนน)

กรณีชีแ้จงภายในเวลา 1 วนั

- มกีารแถลงขา่วแกส่ือ่มวลชน 2 ประเภทสือ่ขึน้ไป 10 คะแนน 10 0 - 10 10 0 0

- มกีารชีแ้จงผา่น Facebook Live 10 คะแนน 0 10 - 10 10 0 10

กรณีชีแ้จงภายในเวลามากกวา่ 1 วนั(3 วนั/5 วนั/7 วนั)

- มกีารแถลงขา่วแกส่ือ่มวลชน 2 ประเภทสือ่ขึน้ไป 5 คะแนน - - - - - - -

- มกีารชีแ้จงผา่น Facebook Live 5 คะแนน - - - - - - -

- จัดท า Clip Video เผยแพร ่(สามารถน า Facebook Live มาตดั

ตอ่เป็นคลปิได)้

10 คะแนน
- - - - - - -

4. ชอ่งทาง

การเผยแพร่

(30 คะแนน)

- เผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องหน่วยงานและ GNews 10 คะแนน 10 10 - 10 0 0 10

- เผยแพรผ่า่นเว็บไซตภ์ายนอก เชน่ เว็บไซตส์ือ่ เว็บพนัทปิ เว็บ

กระปกุ ฯลฯ หรอื โซเชยีลมเีดยีภายในและภายนอก ไดแ้ก ่

Facebook Instagram Twitter Line Youtube

10 คะแนน 10 10 - 10 10 0 0

- เผยแพรผ่า่นโทรทศันห์รอืวทิยหุรอืสือ่สิง่พมิพ์ 10 คะแนน 10 10 - 10 10 10 10

รวม 100 คะแนน 90 90 0 100 90 60 80

คะแนนเฉลีย่ 72.86 คะแนน

90 + 90 + 0 + 100 + 90 + 60 + 80

7

กรม...A…..ตวัอยา่ง

คะแนนการชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์ =

(ถา้ม)ี

= 72.86

ตวัชีว้ดั “การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์”



การก าหนดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่3 Area Base เฉพาะจงัหวดั

ประเมนิผลส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลระดับจังหวัดใหเ้ป็นระบบ มีความถูกตอ้ง แม่นย า ทันสมัย เป็น
เอกภาพ และเชือ่มโยงขอ้มูลกับองคก์รสว่นปกครองทอ้งถิน่และราชการบรหิารสว่นกลางทุกหน่วยงานทีต่ัง้อยู่ในจังหวัด เพือ่ใชป้ระกอบการ
ตัดสนิใจของผูว้า่ราชการจังหวัด ในการบรหิาร วางแผนพัฒนา และแกไ้ขปัญหาในเรือ่งตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยก าหนด
ตัวชีว้ดั “การจดัท าฐานขอ้มลูระดบัจงัหวดัในระบบอเิล็กทรอนกิส”์ เป็นตัวชีว้ดัของกระทรวงมหาดไทยและจังหวดัทกุจังหวดั

การพฒันาฐานขอ้มูลระดบัจงัหวดัตอ้ง:

 ถกูตอ้ง 

 เชือ่ถอืได้

 ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชท้กุหนว่ยงาน

 ทนัการณ์

 ท ัง้ในภาวะปกตแิละในภาวะฉุกเฉนิ

 การเชือ่มโยงขอ้มูลกบั

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 ราชการบรหิารสว่นกลางทกุหนว่ยงานทีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดั 

 ศนูยป์ฏบิตักิารนายกรฐัมนตร ี(PMOC)

หลกัการ

เง ือ่นไข

เมือ่ระบบฐานขอ้มลูระดับจังหวัดในระบบอเิล็กทรอนกิสม์คีวามถกูตอ้ง แมน่ย า ทันสมัย สามารถใชป้ระกอบการตัดสนิใจของผูว้า่ราชการจังหวัดตามเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ ส านักงาน ก.พ. 

และส านักงาน ก.พ.ร. จะรว่มกันเสนอแนวทางการมอบอ านาจในการก าหนดจ านวนต าแหน่งรองผูว้่าราชการจังหวัดใหแ้ก่กระทรวงมหาดไทย โดยใหพ้จิารณาจากลักษณะงาน ขอบเขตหนา้ทีแ่ละ

ความรับผดิชอบของแตล่ะจังหวัดไดเ้องภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนด ทัง้นี ้การมอบอ านาจดังกลา่วจะตอ้งไมท่ าใหจ้ านวนต าแหน่งรองผูว้า่ราชการจังหวัดในภาพรวมเพิม่ขึน้
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การก าหนดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่4 Innovation Base

ล าดบัที ่1 สว่นราชการทีม่กีารจดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน ตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ จะประเมนิ
ความส าเร็จของการลดข ัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารในคูม่อืส าหรบัประชาชนของสว่นราชการ

กฎหมายกลางเพือ่ก าหนดมาตรฐานและ
ครอบคลมุทกุงานบรกิาร

1. คูม่อืส าหรบัประชาชน

2. ศนูยบ์รกิารรว่ม

3. ศนูยร์บัค าขออนญุาต

พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558

ผลผลติหลกั:

4. การปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที่

ในการรบัค าขอ

การใหบ้รกิารภาครัฐ
มมีาตรฐานแน่นอน 
ชดัเจน และรวดเร็ว

ลดความเสีย่งของ
การทจุรติคอรรั์ปชัน่

ประชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูการใหบ้รกิาร
ภาครัฐไดง้า่ยขึน้

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั

ค าอธบิาย

• ส่วนราชการตอ้งปรับปรุงคู่มอืประชาชนทุกคู่มอืตามแผนการยกระดับการบรกิารภาครัฐ ระยะที่ 2 แผนงานที ่1 การปรับปรุงคู่มอืส าหรับ
ประชาชน ระยะที ่2 โดยใหส้ว่นราชการปรับปรุงลดขัน้ตอนและระยะเวลาแลว้เสร็จตามคู่มอืประชาชนไดไ้มน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30–50 ในแต่ละ
คูม่อืตามแผนการปรับปรงุ  

• คะแนนเต็ม 100 คะแนน (รอ้ยละ 100)

• สตูรการค านวณ : จ านวนคูม่อืฯ ทีส่ว่นราชการสามารถลดระยะเวลาไดไ้มน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 30-50 ของระยะเวลาคูม่อืเดมิ X 100     

จ านวนคูม่อืฯ ทัง้หมดทีต่อ้งปรับปรงุลดขัน้ตอนและระยะเวลาในปี 2562 

เป้าหมาย
ลดระยะเวลาแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 30-50

แนวทางการด าเนนิการ คอื 
การลดขัน้ตอนและระยะเวลาแลว้เสร็จ

ตามคูม่อืส าหรับประชาชน

แผนการยกระดบัการบรกิารภาครฐั 
ระยะที ่2 (ตามมต ิครม. เมือ่วนัที.่............)



กรม A

ตวัอยา่ง

กรณี
คูม่อืท ัง้หมด
ตามแผนการ
ปรบัปรุง 

แผน ปี 61

จ านวนคูม่อืที่
ลดข ัน้ตอนและ
ระยะเวลาได้
แลว้เสร็จ ปี 61

คงเหลอื
ปี 61

แผน ปี 62

สรุป
คูม่อืทีต่อ้งด าเนนิการลดข ัน้ตอน

และระยะเวลา
ใน ปี 62

1. สว่นราชการมแีผนในการลด
ข ัน้ตอนและระยะเวลาในปี 62

10 - - - 10 10

2.สว่นราชการมแีผนในการลดข ัน้ตอนและระยะเวลาในปี 61 แตย่งัด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จ 

2.1 กรณีมแีผนเฉพาะปี 61 10 10 7 3 - 3
(นบัคูม่อืทีต่กคา้ง ปี 61)

2.2 กรณีมแีผนในปี 61 และ 62 10 5 3 2 5 7
(นบัรวมคูม่อืทีต่กคา้ง ปี 61)

3.สว่นราชการมแีผนในการลดข ัน้ตอนและระยะเวลาในปี 61 และสามารถด าเนนิการไดแ้ลว้เสร็จ

3.1 กรณีมแีผนเฉพาะปี 61 10 10 10 0 - 0
(ใหจ้ดัท าเสนอนวตักรรมแทน)

3.2 กรณีมแีผนในปี 61 และ 62 10 5 5 0 5 5
(นบัรวมคูม่อืทีต่กคา้ง ปี 61)

การนบัจ านวนคูม่อืทีต่อ้งปรบัปรงุในปี 62 ในกรณีตา่งๆ

1. สว่นราชการจะตอ้งกรอกขอ้มลูผลการปรบัปรงุคูม่อืผา่นระบบรายงานผลการด าเนนิงานการปรบัปรงุคูม่อืส าหรบัประชาชนฯ
2. ใหส้ว่นราชการปรบัปรงุขอ้มลูคูม่อืทีเ่ว็บไซตศ์นูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรบัประชาชน (www.info.go.th) ใหต้รงกบัขอ้มลูใน

ระบบรายงานผลการด าเนนิงานการปรบัปรงุคูม่อืส าหรบัประชาชนฯ พรอ้มท ัง้ capture screen เป็นหลกัฐาน
3. ใหส้ว่นราชการแนบหลกัฐานผา่นระบบ e-SAR ของส านกังาน ก.พ.ร.
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หมายเหตุ

ตวัอยา่งการ
ใหค้ะแนน

สว่นราชการมี
แผนในการ
ปรบัปรงุคูม่อืฯ

ท ัง้หมด 10 คูม่อื 

สว่นราชการสามารถ
ลดระยะเวลาไดไ้มน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 30-50 ของระยะเวลา

คูม่อืเดมิ
ไดจ้ านวน 10 คูม่อื

สรปุผล 
สว่นราชการสามารถลดข ัน้ตอนและระยเวลาของคูม่อืฯ

ไดต้ามเป้าหมายของ มต ิครม. ที ่รอ้ยละ 100

กรม A ได ้100 คะแนน 

แผนการปรบัปรงุคูม่อืฯ

10
X 100 = รอ้ยละ 100

10

http://www.info.go.th/
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การก าหนดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่4 Innovation Base (ตอ่)

ล าดบัที ่3 สว่นราชการทีไ่มม่กีารด าเนนิการปรบัปรงุคูม่อืบรกิารประชาชน ตาม พรบ.อ านวยความสะดวกฯ และ
ข ัน้ตอนกระบวนการท างานรายสนิคา้ยทุธศาสตร ์จะตอ้งเสนอนวตักรรมรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ เชน่

1. นวตักรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคดิรเิริม่นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ  ใหท้ันสมยั เหมาะสมและทนัตอ่สถานการณ์ 
รวมทัง้ใหม้คีวามเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรข์องประเทศ เชน่ พัฒนาผังเมอืงใหเ้ป็นยา่นนวัตกรรมเพือ่ผูป้ระกอบการธรุกจินวัตกรรมไทย เป็นตน้

2. นวตักรรมใหบ้รกิาร (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมทีน่ ามาใช ้ พัฒนาและสรา้งคณุคา่ในงานบรกิารภาครัฐ การปรับปรงุบรกิารหรอื
สรา้งบรกิารใหม ่เพือ่ยกระดับประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชน เชน่ หน่วยบรกิารเคลือ่นที ่การจดทะเบยีนนติบิคุคลออนไลน ์ การปรับปรงุ
ระบบสารสนเทศหรอืแอปพลเิคชนัทีใ่หบ้รกิารประชาชนเพือ่เชือ่มตอ่กบั Linkage Center ของกรมการปกครอง เป็นตน้

3. นวตักรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสรา้งหรอืปรับปรงุกระบวนงานใหม ่
(New Process) รวมทัง้การพัฒนาคณุภาพการบรหิารงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานของภาครัฐ หรอืกระบวนการจัดโครงสรา้ง
หน่วยงานรปูแบบใหม ่หรอืการวางระบบใหมซ่ ึง่สง่ผลตอ่การปรับโครงสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีฝ่ายตา่งๆ เชน่ PMQA 
(4.0) การจัดหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ เป็นตน้

1. การแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นนวตักรรม

ตอ้งเป็นนวตักรรมทีด่ าเนนิการไดแ้ลว้เสร็จในรอบการประเมนิน ัน้

ตอ้งเป็นขอ้เสนอทีม่ลีกัษณะเป็นนวตักรรม

ตอ้งเป็นเรือ่งทีส่ว่นราชการยงัไมเ่คยเสนอขอรบัการประเมนิมากอ่น

ความหมายของนวตักรรม
หมายถงึ แนวคดิ วธิ ีและรปูแบบใหม่ๆ  ในการจัดการองคก์ร การด าเนนิงาน และการใหบ้รกิาร 
อนัเป็นผลมาจากการสรา้ง พฒันา เพิม่พนู ตอ่ยอด หรอืประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู ้และแนวปฏบิตัิ
ตา่งๆ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการพฒันาประสทิธภิาพ ประสทิธผิล หรอืคณุภาพของการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงาน(ทีม่า: ศนูยน์วตักรรมเพือ่การพฒันาระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สบืคน้จาก 
http://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=1&mn=3)

ลกัษณะของนวตักรรม

เป็นขอ้เสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในดา้นต่างๆ เช่น 

การพัฒนานวัตกรรมในการบรหิารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร

บคุคล ความผกูพนัของบคุลากรตอ่องคก์ร เทคโนโลย ีฐานขอ้มลู กฎหมาย 

การพฒันาการบรหิารจัดการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาล 

ความครบถว้นของเนือ้หา (20 คะแนน) 

2. คณุภาพของนวตักรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

คณุภาพ (80 คะแนน) 

• การแสดงถงึการพฒันานวตักรรมอยา่งนอ้ยหนึง่ดา้น (10 คะแนน)
• มคีวามเชือ่มโยงระหวา่งสิง่ทีเ่ป็นประเด็นปัญหา และความตอ้งการทีจ่ะปรับปรงุ

เพือ่แกไ้ขปัญหาทีส่อดรับตอ่ความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย (20 คะแนน)
• แสดงใหเ้ห็นความแตกตา่งจากกจิกรรม/งานปกตอิยา่งชดัเจน (20 คะแนน)
• มผีลลพัธท์ีแ่สดงถงึประโยชนไ์ดอ้ยา่งชดัเจน (20 คะแนน)
• มขีอ้มลูอา้งองิทีช่ดัเจน (10 คะแนน) 

• หลกัการ เหตผุล ความจ าเป็น (4 คะแนน)
• วตัถปุระสงค ์(4 คะแนน) 
• การด าเนนิการ (4 คะแนน)
• ผลลพัธท์ีค่าดหวงั (4 คะแนน)
• ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิอยา่งเป็นรปูธรรม (4 คะแนน) 
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ประเด็นการประเมนิ

1. ความครบถว้นของเนือ้หา

1.1 หลักการ เหตผุล ความ จ าเป็น 

1.2 วัตถปุระสงค ์

1.3 การด าเนนิการ 

1.4 ผลลัพธท์ีค่าดหวัง 

1.5 ผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้จรงิอยา่งเป็นรูปธรรม 

2. คณุภาพของนวตักรรม

2.1 แสดงถงึความเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างนอ้ยหนึง่

ดา้น เช่น การพัฒนา การบรหิารจัดการ การพัฒนา

ระบบงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาการ

ใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานของรัฐ การพัฒนา

เทคโนโลยี การพัฒนาฐานขอ้มูล และการพัฒนา

กฎหมาย เป็นตน้ 

2.2 แสดงความเชือ่มโยงระหว่างสิง่ทีเ่ป็นประเด็นปัญหา

และความตอ้งการทีจ่ะปรับปรุงเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอื

สอดรับตอ่ความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 

2.3 แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของกจิกรรม/งานปกต ิ

อยา่งชดัเจน

2.4 มผีลลัพธท์ีแ่สดงประโยชนไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

2.5 มขีอ้มลูอา้งองิทีช่ดัเจน 

หลกัเกณฑก์ารประเมนิตวัอยา่ง

การก าหนดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่4 Innovation Base (ตอ่)

การพฒันาระบบอเิล็กทรอนกิสก์ารบรหิารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ ระยะ 2

1.หลกัการ เหตผุล ความจ าเป็น
การเดนิทางไปท างานตา่งประเทศ เป็นทางเลอืกหนึง่ในการประกอบอาชพีของ

แรงงานไทย ซึ่งในปัจจุบันไดม้ีการเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยการ
ใหบ้รกิารของเอกชน ท าใหเ้กดิปัญหาการเรยีกเก็บค่าบรกิารในอัตราสงู สง่ผลต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศ และปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน ประกอบกับการมุ่งสู่

ประเทศไทย 4.0 และการก าหนดยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี  ท าใหภ้าครัฐตอ้งปรับตัว
ใหเ้ขา้กับการด าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสังคมในยุคดจิทิัล  มุ่งสง่เสรมิใหม้ี
การพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสูก่ารเป็นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(e-Government)
กรมการจัดหางานจงึไดม้ีการยกระดับการใหบ้รกิารโดยพัฒนาระบบบริการ

อเิล็กทรอนิกส์ การใหบ้ริการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 
เพือ่ใหก้ารบรกิารจัดสง่แรงงานไทยโดยรัฐทีม่ปีระสทิธภิาพ เขา้ถงึและครอบคลุม
กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร หรือประชาชนผูใ้ชแ้รงงานไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว น่าเชือ่ถือ 
สรา้งความโปร่งใส ลดโอกาสการทุจรติคอรร์ัปชั่น ลดภาระในการด าเนนิงานของ
เจา้หนา้ที่และการเดินทางของประชาชนที่ตอ้งเดินทางมาติดต่อใชบ้ริการที่
กรมการจัดหางาน และเพือ่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันทางการคา้
กับประเทศอาเซียน สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้นการพัฒนาและ
ยกระดับผลติภาพแรงงาน กา้วสูป่ระเทศไทย 4.0

2. วตัถปุระสงค์
เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดสง่แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 
ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์(e-service) ที่มปีระสทิธภิาพ ลดขัน้ตอนการใหบ้รกิาร
และลดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ

3.การด าเนนิการ
• ศกึษากระบวนการท างานปัจจุบันดา้นการใหบ้รกิารการจัดส่งแรงงานไทยไป
ท างานต่างประเทศเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหท้ันสมัย          
ตรงตามความตอ้งการของประชาชนผูใ้ชแ้รงงาน  โดยการปรับเปลีย่นรูปแบบ
การใหบ้ริการจากการยื่นเอกสาร ณ ส านักงาน เป็นการยื่นเอกสารผ่านระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์ เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กค่นหางาน

• วเิคราะห์ความตอ้งการใชง้านระบบ ออกแบบระบบ ออกแบบการท างานของ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระบบตน้แบบ 
ออกแบบกรณีทดสอบระบบ จัดการบัญชรีายชือ่ฮารด์แวรท์ัง้หมด 

• จัดท าแผนรายละเอียดกจิกรรมด าเนนิงานของโครงการ อาท ิแผนการส ารวจ 
ความตอ้งการใชง้านระบบ แผนการฝึกอบรม แผนน าระบบขึน้ใชง้านจรงิ เป็นตน้

• ด าเนินการพัฒนาระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศระยะที่ 2 ใหม้ีความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงขอ้มูลกับระบบ
อเิล็กทรอนกิสฯ์ ระยะที ่1

• การตดิตัง้ครุภัณฑ์คอมพวิเตอรเ์พื่อรองรับ  การใชง้าน ณ หน่วยงานในสังกัด
กรมการจัดหางาน  จ านวน 87 แหง่

• ฝึกอบรมผูใ้ชง้าน (User Training) ระหว่างวันที่ 22-30 สงิหาคม 2561 โดย
จ าลองสภาพแวดลอ้มการท างานจรงิ พรอ้มทัง้จัดท าคู่มอืการฝึกอบรมสามารถ
เรยีกดไูดแ้บบ Multimedia และจัดท าคูม่อืการตดิตัง้ระบบ 

• จัดท าแผนการบ ารงุรักษาระบบ ซอ่มแซม แกไ้ข/เปลีย่นแทนระบบคอมพวิเตอร์
ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ดีังเดมิตลอดระยะเวลารับประกัน 1 ปี 

4. ผลลพัธท์ีค่าดหวงั
มรีะบบการจัดสง่แรงงานไทยไปท างานตา่งประเทศโดยรัฐทีม่ปีระสทิธภิาพ ทันสมัย 

ใหบ้ริการในทุกเวลา ทุกสถานที่ ลดการใชก้ระดาษ ลดจ านวนครัง้ในการติดต่อ
เจา้หนา้ที ่ณ กรมการจัดหางาน ของแรงงานไทย/บรษัิทจัดหางาน/สถานประกอบการ 
เพื่อขอรับบรกิารจัดส่งแรงงานไทยเดนิทางไปท างานต่างประเทศโดยรัฐใหน้อ้ยลง
ประหยัดเวลาและคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง และคนงานยังสามารถตรวจสอบขอ้มูลการ
ไปท างานตา่งประเทศของตัวเองไดต้ลอดเวลา 

5. ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิอยา่งเป็นรปูธรรม
- มรีะบบการใหบ้ริการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่มีประสิทธภิาพ ทันสมัย สามารถใหบ้ริการผ่าน
อนิเตอรเ์น็ตไดใ้นทกุเวลา ทกุสถานที ่รวมถงึระบบยังสามารถรองรับขัน้ตอนการจ่าย
คา่สมัครสอบผา่นระบบ Payment ผา่นชอ่งทางธนาคาร หรอื Counter Service ได ้

- ลดปรมิาณการใชก้ระดาษ เนื่องจากสามารถยืน่ค ารอ้งพรอ้มแนบเอกสารประกอบเป็น 
ไฟลอ์เิล็กทรอนกิสผ์่านระบบอเิล็กทรอนกิสก์ารบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
ระยะ 2

- ลดจ านวนครัง้ในการเดินทางเขา้มาติดต่อเจา้หนา้ที่ ณ กรมการจัดหางาน โดย
แรงงานไทย/บรษัิทจัดหางาน/สถานประกอบการสามารถยืน่ค ารอ้งและสง่เอกสาร 
ในรปูแบบ Online ไม่ตอ้งเดนิทางมายังศูนยร์ับสมัครไปท างานต่างประเทศ ท าให ้
ประหยัดเวลาในการตอ่ควิ เพือ่ยืน่ค ารอ้งและประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

- มรีะบบ SMS / e-mail แจง้เตือนนายจา้ง/สถานประกอบการเขา้มารับเอกสารการ
อนุญาตจัดส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศเมื่อไดร้ับการอนุมัตเิรียบรอ้ยแลว้ 
รวมถงึคนงานยังรับทราบผลการสมัครไดจ้ากการแจง้เตอืนผา่นทางอเีมลไ์ด ้

- คนงานยังสามารถตรวจสอบขอ้มูลสถานการณ์เดนิทางไปท างานต่างประเทศของ
ตนเองไดต้ลอดเวลา

- เจา้หนา้ทีข่องกรมการจัดหางาน น าระบบไปปรับเปลีย่นกระบวนงานใหบ้รกิาร ท าให ้
ลดการท างานซ ้าซอ้น ลดระยะเวลาท างาน เชน่ การพจิารณาค ารอ้ง จต. 3 (การ
อนุญาตจัดสง่คนหางานไปท างานต่างประเทศ) ณ กรมการจัดหางาน ระบบเดมิใช ้

ระยะเวลา 5 วนั ระบบใหม ่(Online) ใชร้ะยะเวลา 2 วนั เป็นตน้
- ป้องกันการเกดิปัญหาการคอรัปชัน่ เนือ่งจากมรีะบบรายงานแสดงเวลาอนุมัตผิลการ
พจิารณาทุกขัน้ตอนทีส่ามารถตรวจสอบได ้อกีทัง้การใหบ้รกิารในรูปแบบ Online 
ยังชว่ยลดขัน้ตอนการพบเจา้หนา้ที ่สามารถ      ตัดปัญหาการเรยีกเก็บค่าบรกิารใน
อัตราทีส่งูได ้
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• ประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิการขบัเคลือ่นตามแผนปฏริูปองคก์ารของสว่นราชการ ซึง่เป็นตัวชีว้ัด
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดใหส้่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ
(Organizational Transformation Plan) ตามขอ้สั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหนา้ส่วน
ราชการระดับกระทรวงหรอืเทยีบเท่า ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วันที ่29 มถิุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรไีดม้ี
บัญชาใหห้น่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพือ่ปฏริูปไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ใหทุ้กส่วนราชการพจิารณาเร่งรัด
การขับเคลือ่นการปฏริูปองคก์าร (ดา้นโครงสรา้ง/ดา้นกระบวนการท างาน/ดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง/ดา้น
บคุลากร (การแตง่ตัง้ การพัฒนา คา่ตอบแทน)) 

• ทัง้นี้ คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒไิดพ้จิารณาแผนปฏริูปองคก์ารทีส่ว่นราชการเสนอมาแลว้ มขีอ้สังเกตให ้
ส่วนราชการด าเนินการปรับแผนปฏิรูปองค์การโดยจัดท าเ ป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการตอ้งด าเนนิการขบัเคลือ่นตามแผนปฏริูปองคก์ารโดย
จะตอ้งด าเนนิการไดต้ามผลผลติ (Output) ทีก่ าหนด โดยมเีกณฑก์ารพจิารณา ดังนี้

บุคลากร

แผนปฏริปูองคก์าร

กระบวนงาน

2

กฎหมาย

3 4

โครงสรา้ง

1

2. คณุภาพของผลผลติ (80 คะแนน)

1. การด าเนนิการไดต้ามผลผลติ (20 คะแนน)

ผลผลติไดรั้บความเห็นชอบจากหัวหนา้สว่นราชการหรอืผูม้อี านาจในการน าไปปฏบิตัติอ่ไป (5 คะแนน)

ไดจ้ านวนผลผลติครบถว้นตามทีก่ าหนดในประเด็นนัน้ๆ (5 คะแนน)

ผลผลติสามารถตรวจสอบผลการด าเนนิการ เห็นผลชดัเจนเป็นรปูธรรม (10 คะแนน)

มกีารน าผลผลติทีไ่ดไ้ปด าเนนิการในบางสว่น (ทดสอบ/น าร่อง) หรอืมกีารน าผลผลติทีไ่ดไ้ปใชด้ าเนนิการในขัน้ตอน
ตอ่ไป เชน่ ถา้เป็นรายงานการศกึษา ตอ้งมกีารด าเนนิการตามผลการศกึษาในบางสว่น/ ถา้เป็นการพัฒนาระบบIT ตอ้ง
มกีารทดสอบหรอืน ารอ่งในบางระบบ/ ถา้เป็นรายงานการศกึษาการแกไ้ขกฎหมาย ตอ้งมกีารน าผลการศกึษาไปรับฟัง
ความเห็นหรอืจัดท ารา่งกฎหมาย เป็นตน้ (10 คะแนน)

ผลผลติมคีวามเชือ่มโยงระหวา่งประเด็นและวธิกีารด าเนนิการ (how to) ทีก่ าหนด เพือ่ตอบสนองการบรรลเุป้าหมาย
หรอืผลลัพธข์องประเด็นนัน้ๆ (25 คะแนน)

ผลผลติสามารถตอบสนองตอ่การแกปั้ญหาหรอืปรับปรงุงานตามประเด็นทีก่ าหนด (30 คะแนน)

สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึประโยชนอ์ยา่งชดัเจนจากผลการด าเนนิการในการน าผลผลติไปใชท้ดสอบ/น าร่อง หรอืน าไป
ด าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง (มสีรุปผลการวเิคราะหข์องผลผลติทีไ่ดน้ าไปด าเนนิการ/ มกีารเผยแพร่ผลผลติ สรา้ง
ความรับรูค้วามเขา้ใจ หรอืสรปุปัญหาจากการประกาศใชก้ฎ ระเบยีบ เป็นตน้) (15 คะแนน)
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ตวัอยา่ง ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงของกรม A

ประเด็น วธิดี าเนนิการ 
(how to) ในแตล่ะปี

เป้าหมาย
หรอื

ผลลพัธ์

Output 62

1. น าเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ม า ใ ช ้

บริหารจั ดการ
ภายในระหว่าง
กระทรวงและ
ห น่ วย ง า น ใ น
พืน้ที่

ปี 2562
1) ศึกษาความเป็นไปได ้

ของระบบการบริหาร
จัดการภายในกระทรวงให ้
สามารถปฏบัิตงิานรว่มกนั
ระหว่างกรมในสังกัดและ
หน่วยงานในพืน้ที่

2) น าร่องการพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการภายใน
ตามรายงานผลการศกึษา

มี ร ะ บบก า ร
บริหารจัดการ
ภายในขอ ง
ก ร ะท ร ว งที่
ส า ม า ร ถ
ป ฏิ บั ติ ง า น
รว่มกันระหว่าง
กรมในสังกัด
กระทรวงและ
หน่วยงานใน
พืน้ที่

1) รายงานผลการศกึษา
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภายใน
ของกระทรวง

2) ระบบการบรหิารจัดการ
ภายในของ สป .ที่
สามารถเชือ่มโยงการ
ท างานระหว่างกรมใน
สังกัดและหน่วยงาน
ในพื้นที่ได ้จ านวน 3
ระบบ ได แ้ก่  ระบบ
ติดตามประเมินผล
ของส่วนกลาง ระบบ
ติดตามประเมินผล
โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
หน่ วยงานในพื้นที ่      
และระบบการตรวจ
ราชการ

ปี 2563 : ด าเนนิการพัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการภายใน
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ให ส้ามารถเชื่อมโยงกั บ
หน่วยงานในพืน้ทีไ่ดค้รบทุก
ระบบ

ปี 2564 : ด าเนนิการพัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการภายใน
ของกระทรวงใหส้ามารถ
เชือ่มโยงกับทุกหน่วยงานใน
สั ง กั ด ไ ด ้ต า ม ร า ย ง า น
การศกึษา

หลกัเกณฑก์ารประเมนิ

ประเด็นการประเมนิ คะแนน ผลการด าเนนิการ คะแนน

1.1 ไดจ้ านวนผลผลติครบถว้นตามที่
ก าหนดในประเด็นนัน้ๆ 

(5) จ านวน 2 ผลผลติตาม
การด าเนนิการ

5

1.2 ผลผลติสามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนนิการ เห็นผลชดัเจนเป็นรปูธรรม 

(10) ตรวจสอบวดัผลได ้ 10

1.3 ผลผลติไดร้ับความเห็นชอบจาก
หวัหนา้สว่นราชการหรอืผูม้อี านาจใน
การน าไปปฏบิตัติอ่ไป

(5) ปลัดใหค้วามเห็นชอบ
รายงานผลการศกึษา
ใหด้ าเนนิการได ้

5

ประเด็นการประเมนิ คะแนน ผลการ
ด าเนนิการ

คะแนน

2.1 ผลผลติมคีวามเชือ่มโยงระหวา่งประเด็นและ
วธิกีารด าเนนิการ (how to) ทีก่ าหนด เพือ่
ตอบสนองการบรรลเุป้าหมายหรอืผลลัพธข์อง
ประเด็นนัน้ๆ 

(25)  25

2.2 ผลผลติสามารถตอบสนองตอ่การแกปั้ญหา
หรอืปรับปรงุงานตามประเด็นทีก่ าหนด 

(30)  30

2.3 มกีารน าผลผลติทีไ่ดไ้ปด าเนนิการในบางสว่น 
(ทดสอบ/น ารอ่ง) หรอืมกีารน าผลผลติทีไ่ดไ้ปใช ้

ด าเนนิการในขัน้ตอนตอ่ไป 

(10)  10

2.4 สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึประโยชนอ์ยา่งชดัเจน
จากผลการด าเนนิการในการน าผลผลติไปใช ้

ทดสอบ/น ารอ่ง หรอืน าไปด าเนนิการในสว่นที่
เกีย่วขอ้ง 

(15) 

ยังไมม่ี
สรปุผลการ
ประเมนิระบบ

-

1. การด าเนนิการไดต้ามผลผลติ (20 คะแนน)

2. คณุภาพของผลผลติ (80 คะแนน)

ตวัอยา่ง
การ

ค านวณ
คะแนน

ประเด็น คะแนน คะแนนเฉลีย่

ประเด็นที ่1 85

XXประเด็นที ่2 XX

ประเด็นที ่3 XX

คะแนนรวม 85 คะแนน



ระดับ คา่คะแนน

คา่เป้าหมายขัน้สงู 100

คา่เป้าหมายมาตรฐาน 75

คา่เป้าหมายขัน้ต ่า 50

กรณี สว่นราชการมผีลการด าเนนิงานไมผ่า่นคา่เป้าหมายขัน้ต ่าจะคดิคา่

คะแนนเป็นศนูย์

การประเมนิระดบัตวัชีว้ดั
พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ใน

องคป์ระกอบที ่1 และ 2 โดยจ าแนกค่าเป้าหมายออกเป็น 3 ระดับ และ
ค านวณคะแนนผลการด าเนนิงานโดยเทยีบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี ้

ระดับคณุภาพ มคีะแนนผลการด าเนนิงาน

อยูร่ะหวา่ง 90 – 100 คะแนน

ระดับมาตรฐานขัน้สงู มคีะแนนผลการด าเนนิงาน

อยูร่ะหวา่ง 75 – 89.99 คะแนน

ระดับมาตรฐานขัน้ตน้ มคีะแนนผลการด าเนนิงาน

อยูร่ะหวา่ง 60  – 74.99 คะแนน

ระดับตอ้งปรับปรงุ มคีะแนนผลการด าเนนิงาน

ต ่ากวา่ 60 คะแนน

สรปุผลการประเมนิระดบัสว่นราชการ
พจิารณาในภาพรวมทัง้ 5 องคป์ระกอบของส่วนราชการ โดยค านวณ

เป็นคะแนนเฉลีย่ของทุกองคป์ระกอบ และแบ่งเกณฑก์ารประเมนิเป็น 3
ระดับ ดังนี้

1

3

การประเมนิระดบัองคป์ระกอบ
ให ทุ้ กองค์ป ระกอบมีค่ าค ะแนน เท่ ากั น  คือ  100 คะแนน

หากองค์ประกอบใดมีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัวชี้วัด จะพิจารณาจาก
คา่เฉลีย่ผลคะแนนของตัวชีวั้ดในองคป์ระกอบนัน้

2

ส าหรับตัวชีวั้ดในองคป์ระกอบที ่3 4 และ 5 พจิารณาคะแนนผลการ
ด าเนนิงานตามเกณฑท์ีก่ าหนด

26

ผา่น ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรอืสงูกวา่เป้าหมาย ทีต่ัง้ไว ้

ไมผ่า่น ผลการด าเนนิงานต า่กวา่เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

การประเมนิระดบัตวัชีว้ดั
พจิารณาจากผลการด าเนนิงานเทยีบกับคา่เป้าหมาย ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแตล่ะรอบ

การประเมนิ โดยมเีกณฑก์ารประเมนิ 2 กรณี ดงันี้

การประเมนิระดบัองคป์ระกอบ 
แบง่เกณฑก์ารประเมนิเป็น 3 กรณี ดงันี้

ระดบัคณุภาพ ผลการด าเนนิงานอยูใ่นระดบัสงูกวา่เป้าหมายทกุองคป์ระกอบ

ระดบัมาตรฐาน ผลการด าเนนิงานอยูใ่นระดบัสงูกวา่เป้าหมายไมค่รบทกุ

องคป์ระกอบแตไ่มม่อีงคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึง่ไดร้บั

การประเมนิในระดบัต า่กวา่เป้าหมาย

ระดบัตอ้งปรับปรงุ ผลการด าเนนิงานอยูใ่นระดบัต า่กวา่เป้าหมายในองคป์ระกอบ

ใดองคป์ระกอบหนึง่ (แมว้า่จะไดร้ับการประเมนิในองคป์ระกอบ

อืน่ในระดบัเป็นไปตามเป้าหมายหรอืสงูกวา่เป้าหมาย)

สรปุผลการประเมนิระดบัสว่นราชการ
พจิารณาในภาพรวมทัง้ 5 องคป์ระกอบของสว่นราชการ โดยแบง่เกณฑก์ารประเมนิ

เป็น 3 ระดบั ดงันี้

สงูกวา่เป้าหมาย - ผา่นทกุตวัชีว้ดั
- ผา่น 3 ตวัชีว้ดัจาก 4 ตวัชีว้ดั

- ผา่น 4 ตวัชีว้ดัจาก 5 ตวัชีว้ดั

เป็นไปตามเป้าหมาย - ผา่น 1 ตวัชีว้ดั จาก 2 ตวัชีว้ดั

- ผา่น 2 ตวัชีว้ดั จาก 3 ตวัชีว้ดั

- ผา่น 2 ตวัชีว้ดั จาก 4 ตวัชีว้ดั

- ผา่น 3 ตวัชีว้ดั จาก 5 ตวัชีว้ดั

ต า่กวา่เป้าหมาย - ไมผ่า่นทกุตวัชีว้ดั
- อืน่ๆ ทีไ่มเ่ขา้หลักเกณฑเ์ป็นไปตาม เป้าหมาย หรอื
สงูกวา่เป้าหมาย

1

2

3

หลกัเกณฑก์ารประเมนิ ปี 61 หลกัเกณฑก์ารประเมนิ ปี 62

หลกัเกณฑก์ารประเมนิตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ



สว่นราชการ

ระดับ คา่คะแนน

คา่เป้าหมายขัน้สงู 100

คา่เป้าหมายมาตรฐาน 75

คา่เป้าหมายขัน้ต ่า 50

กรณี สว่นราชการมผีลการด าเนนิงานไมผ่า่นคา่เป้าหมายขัน้ต ่า

จะคดิคา่คะแนนเป็นศนูย์

การประเมนิระดบัตวัชีว้ดั
พจิารณาจากผลการด าเนนิงานเทยีบกับค่าเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว ้ในองค์ประกอบที่ 1 และ 2 โดยจ าแนก
ค่าเป้าหมายออกเป็น 3 ระดับ และค านวณคะแนนผล
การด าเนนิงานโดยเทยีบบัญญัตไิตรยางค์ ดังนี้

สรปุผลการประเมนิระดบัสว่นราชการ
พิจารณาในภาพรวมทั ้ง  5 องค์ป ระกอบของ

ส่วนราชการ  โดยค านวณเ ป็นคะแนนเฉลี่ยของ
ทุกองค์ประกอบ และแบ่ง เกณฑ์การประเมินเ ป็น 
3 ระดับ ดังนี้

1

3

หลกัเกณฑก์ารประเมนิ

การประเมนิระดบัองคป์ระกอบ
ใหท้กุองคป์ระกอบมคีา่คะแนนเท่ากัน คอื 100 คะแนน 

หากองค์ป ร ะ กอบ ใดมีตั วชี้ วั ดม ากกว่ า  1 ตั วชี้ วั ด 
จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนผลการด าเนินงานของ
ตัวชีว้ดัในองคป์ระกอบนัน้

2

ก าหนดใหป้ระเมนิสว่นราชการปีละ 1 คร ัง้
(ตัง้แตวั่นที ่1 ตลุาคม ถงึวันที ่30 กันยายน) 
• ก าหนดใหส้ว่นราชการรายงานผลการด าเนนิงานในรอบ 

6 เดอืนแรก (ตัง้แตวั่นที ่1 ตลุาคม ถงึวันที ่31 มนีาคม) 
เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานของสว่นราชการ

องคป์ระกอบ

เกณฑก์ารประเมนิ
ผลการ

ด าเนนิงาน

คะแนน
ทีไ่ดเ้ทยีบ
จาก

เป้าหมาย

คะแนน
เฉลีย่เป้าหมายข ัน้ต า่

(50)
เป้าหมายมาตรฐาน

(75)
เป้าหมายข ัน้สงู

(100)

1. Function Base
1.1 รายไดท้อ่งเทีย่ว

(ลา้นลา้นบาท)

1.2 อนัดบั TTCI

3.0
(ผลงานปีทีผ่า่นมา)

ไมต่ า่กวา่อนัดบั 40

3.2
(แผนปี 62)

37

3.4
(แผนปี 63)

อนัดบั 34 ขึน้ไป

3.3

37

87.50

75

81.25

2. Agenda Base
2.1 Agenda KPIs 50 75 100 85 85 85.00

3. Area Base ไมม่กีารประเมนิในองคป์ระกอบนี้

4. Innovation Base
4.1ปรับปรงุคูม่อืฯ หรอื
การพฒันานวตักรรม

100 80 80 80.00

5. Potential Base
5.1 การด าเนนิการตาม
แผนปฏริปูองคก์าร

100 75 75 75.00

รวม ระดบัมาตรฐาน 80.31

องคป์ระกอบ

เกณฑก์ารประเมนิ
ผลการ

ด าเนนิงาน

คะแนนที่
ไดเ้ทยีบ
จาก

เป้าหมาย

คะแนน
เฉลีย่เป้าหมายข ัน้ต า่

(50)
เป้าหมายมาตรฐาน

(75)
เป้าหมายข ัน้สงู

(100)

1. Function Base ไมม่กีารประเมนิในองคป์ระกอบนี้

2. Agenda Base
2.1 Agenda KPIs 50 75 100 90 90 90.00

3. Area Base
3.1 ฐานขอ้มลูของ

จังหวดั
100 100 100 100.00

4. Innovation Base
4.1การพฒันานวตักรรม 100 80 80 80.00

5. Potential Base ไมม่กีารประเมนิในองคป์ระกอบนี้

รวม ระดบัคณุภาพ 90.00

ส าหรับตัวชีว้ดัในองคป์ระกอบที ่3 4 และ 5 พจิารณา
คะแนนผลการด าเนนิงานตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ตวัอยา่ง

จงัหวดัตวัอยา่ง

หลกัเกณฑก์ารประเมนิ
ตามกรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27

ระดับคณุภาพ มคีะแนนผลการด าเนนิงาน

อยูร่ะหวา่ง 90 – 100 คะแนน

ระดับมาตรฐานขัน้สงู มคีะแนนผลการด าเนนิงาน

อยูร่ะหวา่ง 75 – 89.99 คะแนน

ระดับมาตรฐานขัน้ตน้ มคีะแนนผลการด าเนนิงาน

อยูร่ะหวา่ง 60  – 74.99 คะแนน

ระดับตอ้งปรับปรงุ มคีะแนนผลการด าเนนิงาน

ต ่ากวา่ 60 คะแนน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการ

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28

สรก รายงานความกา้วหนา้
รอบ 6 เดอืน

ผา่นระบบ e-SAR

ชีแ้จงกรอบปี 62

ส านกังาน ก.พ.ร. สรปุผล
การด าเนนิงาน

เสนอ รมต./รองนายกฯ 
และ นายกรฐัมนตรี

เลขาธกิาร ก.พ.ร. ประเมนิ
สว่นราชการ (เบือ้งตน้) เสนอ 
รมต./รองนายกฯ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

นายกรฐัมนตรรีบัทราบผลประเมนิ
และมขีอ้ส ัง่การ

เก็บขอ้มลู 6 เดอืนหลงั 
วนัที ่1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62

สรก รายงานผลการด าเนนิงาน
รอบ 12 เดอืน

ผา่นระบบ e-SAR

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รายงานการประเมนิ
ผา่น e- SAR 

รายงานความกา้วหนา้
(1 ต.ค. 61- 31 ม.ีค. 62)

ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมนิรอบ 12 เดอืน
(1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62)

เก็บขอ้มลู 6 เดอืนแรก
วนัท ี ่1 ต.ค. 61 – 31 ม.ีค. 62

ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รมต. ก าหนด Agenda 
KPIs 
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การประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



1. ทีม่า  

ขอ้ส ัง่การทีป่ระชมุ ครม. 
วนัที ่1 สงิหาคม 2560

ขอ้ส ัง่การ นรม. ในรายงานผลการด าเนนิการฯ ก.ค.60 ขอ้ส ัง่การ นรม. ในรายงานผลการ
ด าเนนิการฯ ส.ค.60

(สลน.) ณ วันที ่26 กนัยายน 2560สลน. ณ วันที ่25 สงิหาคม 2560 กขร. ณ วันที ่29 สงิหาคม 2560

การพฒันาและปรบัปรุงการท างาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก  เดอืนละ 1 
งานหรือกิจกรรม :ให ส้ า นั กงาน 
ก.พ.ร. ประเมนิผลการปฏบิัตติามขอ้สั่ง
การนี้ของสว่นราชการทกุ 3 เดอืน เพือ่
เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวษิณุ
เครอืงาม) 

ใหต้ดิตามกรณีตวัชีว้ดัเพือ่การปฏริูป
หวัหน้าหน่วยราชการ และหน่วย
ราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็น
คะแนนพเิศษ เพือ่น ามาพจิารณาใน
การแตง่ต ัง้ จา่ยคา่ตอบแทน 

ใหเ้พิม่เตมิหวัขอ้การประเมนิจาก
ปกตใิหเ้ป็นความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้หน่วยงานทุกระดบั และมี
ผลในการพจิารณาแตง่ต ัง้ดว้ย

ก าหนดแนวทางการประเมนิผลผูน้ า
องคก์ารเพิม่จากการประเมนิปกติ
ประจ าปี 
➢ ก าหนดอกีสบิขอ้ ขอ้ละ 10 คะแนน
➢ ประเมนิทกุ 6 เดอืน
➢ ผูถ้กูประเมนิ : ปลัดกระทรวง/

เทยีบเทา่ อธบิด/ีเทยีบเทา่ ผวจ.
นายอ าเภอ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ก านัน
ผูใ้หญบ่า้น

1. การลดปรมิาณเอกสาร 1. การลดกระดาษ 1. การลดกระดาษ/การใชก้ระดาษ 1. การลดเอกสาร

2. การลดการใชพ้ลังงาน 2. การลดพลังงาน 2. การลดพลังงาน 2. การลดพลงังาน

3. การลดภาระงบประมาณ 3. การประหยัดงบประมาณ 3. การใชจ้า่ยงบประมาณลดลง 3. การลดคา่ใชจ้า่ย

4. การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 4. การปราบปรามทจุรติ 4. การลดการทจุรติ 4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

5. การมุง่สู ่Thailand 4.0 5. วสิยัทศัน*์

6. การบรหิารงานในองคก์ารที่
รเิร ิม่แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง*

5. การใชร้ะบบสารสนเทศ 7. สง่เสรมิการใชด้จิทิลัและขดี
ความสามารถทีม่อียูแ่ละ
พฒันาขึน้ทกุ 6 เดอืน

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม
ในองคก์าร*

9. การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/
การดแูลเอาใจใสผู่บ้งัคบับญัชา*

5. การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน 

6. การบรูณาการผลงานฯ 10. การบรูณาการความรว่มมอื
ระหวา่งหนว่ยงาน 

6. การเพิม่การอ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชน

7. การลดขัน้ตอนการท างาน และ
ปรมิาณงานทีซ่ า้ซอ้น 2หมายเหต ุ: * ประเด็นทีเ่พิม่เตมิจากขอ้สั่งการเดมิ



รวมทัง้ส ิน้

นายกรฐัมนตรี
รอง

นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ปลดักระทรวง
ปลดักระทรวง
มหาดไทย

ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

นายอ าเภอ
ผูป้ระเมนิ

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
ปลดักระทรวง

• หวัหนา้
สว่นราชการ
ขึน้ตรงตอ่
นายกรฐัมนตรี

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
ปลดักระทรวง

• ปลดักระทรวง • อธบิดี

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
อธบิดี

• ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

• นายอ าเภอ
• ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่

• ก านนั
• ผูใ้หญบ่า้น

ผูถ้กูประเมนิ

จ านวน

2. กลไกการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ตามขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตรี

3 10 27 111 82 8,729 82,287

- สงป. 
- กปร. 
- สทนช.

กพ. กพร. ปปง. 
ปปท. สปน.
ศอ.บต.สลค. 
สคก.สมช.สขช. 91,249



ประเด็นการประเมนิ ปี 2561 ประเด็นการประเมนิ ปี 2562 

1. การลดพลังงาน 1. การลดพลังงาน

2. มาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

2. การลดกระดาษ

3. การประหยดังบประมาณ
3. การประหยดังบประมาณ

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ 4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

5. วสิยัทัศน ์ 5. ภาวะผูน้ า

6. การบรหิารงานในองคก์ารทีร่เิร ิม่แกไ้ข
ขอ้บกพรอ่ง

6. ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่
บรหิารงานขององคก์าร

7. การสง่เสรมิการใชด้จิทิลัฯ
7. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลใน

องคก์าร

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร 8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

9. การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การดแูล
เอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

9. การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การดแูลเอาใจ
ใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

10. การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน(Integration)

10. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน
(Integration)

3. กรอบการประเมนิและประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์ารใหม่

9

เหตผุล

• มต ิค.ร.ม. “มาตรการลดและคดัแยกขยะมลู
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” วันที ่17 กรกฎาคม
2561 ตามขอ้เสนอของกรมควบคมุมลพษิ
ก. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

• สว่นราชการและจังหวัดมมีาตรการในการ
ประหยดักระดาษโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาใช ้

ในการด าเนนิการเพือ่ลดเอกสาร สง่ผลให ้
สามารถประหยดังบประมาณไดด้ว้ย

• ใหค้รอบคลมุนยิามของผูบ้รหิารองคก์าร
มากขึน้

• เป็นการบริหารงานในองค์การ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างานขององคก์าร

การเปรยีบเทยีบประเด็นการประเมนิ

ปรับประเด็นขอ้ค าถาม
เพือ่การพัฒนาและปรับปรงุงาน



ประเด็นการประเมนิ ขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการประเมนิผล แหลง่ขอ้มลู

1. การลดพลังงาน ใชผ้ลการประเมนิจากระบบการรายงานในเว็บไซต์ e – report .energy.go.th
ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมลู
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ใชผ้ลการประเมนิตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

กรมควบคมุมลพษิ
ก. ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

3. การประหยดังบประมาณ ประเมนิตนเอง (self assessment) -

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

• รอบ 1  การส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใสการก ากบัดแูล
การทจุรติในภาครัฐ (survey online)

• รอบ 2  ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)

ผลส ารวจความคดิเห็น
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา

ส านักงาน ปปท. 

5. ภาวะผูน้ า ประเมนิตนเอง (self assessment) -

6. ระบบตดิตามการปฏบิตังิาน
เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร ประเมนิตนเอง (self assessment) -

7. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิัลในองคก์าร ประเมนิตนเอง (self assessment) -

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร

ใชผ้ลการส ารวจความคดิเห็นการสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
(survey online)

ผลส ารวจความคดิเห็น
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา

9. การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การ
ดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ใชผ้ลการส ารวจความคดิเห็นการเสรมิสรา้งขวัญก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาในหน่วยงาน (survey online)
ผลส ารวจความคดิเห็น
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา

10. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่ง
หน่วยงาน(Integration) ประเมนิตนเอง (self assessment) -

ประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ใชป้ระเมนิส าหรับ ปลดักระทรวงหรอืเทยีบเทา่ อธบิดหีรอืเทยีบเทา่ และผูว้า่ราชการจังหวดั

10

3. กรอบการประเมนิและประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์ารใหม ่(ตอ่)
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1. การลดพลงังาน 

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ไฟฟ้า)
(รอบ 6 เดอืน/12 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (น า้มนัเชือ้เพลงิ)
(รอบ 6 เดอืน/12 เดอืน)

0.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงนอ้ยกวา่รอ้ยละ  2.00 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงนอ้ยกวา่รอ้ยละ  2.00 

1 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  2.00 – 2.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  2.00 – 2.99

1.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  3.00 – 3.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  3.00 – 3.99

2 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  4.00 – 4.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  4.00 – 4.99

2.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  5.00 – 5.99 ปรมิาณการใชไ้น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  5.00 – 5.99

3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  6.00 – 6.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  6.00 – 6.99

3.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  7.00 – 7.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  7.00 – 7.99

4 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  8.00 – 8.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  8.00 – 8.99

4.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  9.00 – 9.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  9.00 – 9.99

5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ10.00 ขึน้ไป ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  10.00 ขึน้ไป

• การลดพลังงาน พจิารณาจากพลังงาน 2 ชนดิ คอื พลังงานดา้นไฟฟ้า และพลังงานดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ (เป้าหมายประเทศลดไดร้อ้ยละ 10)

• มกีารใชพ้ลังงานไฟฟ้า /การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ ลดลงในแตล่ะดา้นรอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใชพ้ลงังานของแตล่ะสว่นราชการ

• ใชผ้ลการประเมนิจากระบบ e-report.energy.go.th ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน
(จะใชผ้ลการประเมนิรายเดอืนเฉลีย่ในแตล่ะรอบ โดยรอบที ่1 นับตัง้แต ่กนัยายน 2561 – กมุภาพันธ ์2562 รอบที ่2 นับตัง้แต ่มนีาคม 2562 –
สงิหาคม 2562 เนือ่งจากใบเสร็จคา่ไฟฟ้าจะออกลา่ชา้ไปประมาณ 1 เดอืน) 

• เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกนัทัง้ 2 รอบการประเมนิ (6 เดอืน/12 เดอืน) คดิคา่ระดับคะแนนเต็มดา้นละ 5 คะแนน

นยิาม

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร 

รบัผลคะแนนจากหนว่ยงานเจา้ภาพ
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2. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั

• กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นเจา้ภาพเรือ่งมาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่17 กรกฎาคม 2561 ทีม่มีตเิห็นชอบกบัมาตรการลด และคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐโดยมอบหมาย
ทกุหน่วยงานภาครัฐด าเนนิงานพรอ้มกนัทั่วประเทศ ตัง้แตว่ันที ่1 สงิหาคม 2561 ตามขอ้เสนอของกรมควบคมุมลพษิ กทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

• เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ไดแ้ก ่การลดขยะมลูฝอย (รอ้ยละ 5) ลดการใชถุ้งพลาสตกิ (รอ้ยละ 10) ลดการแกว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้
(รอ้ยละ 10) และการลดโฟมบรรจอุาหาร (รอ้ยละ 100)

• ส านักงาน ก.พ.ร. จะใชผ้ลการประเมนิจากกรมควบคมุมลพษิ ก. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ 2 รอบการประเมนิ (รอบประเมนิที่ 1 
และ 2) โดยทีส่ว่นราชการตอ้งรายงานผลกบั กรมควบคมุมลพษิ ก. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประเด็นการประเมนิ

1. มกีารสือ่สารจากผูบ้รหิารองคก์ารใหบ้คุลากรไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจอยา่งทั่วถงึตอ่นโยบายการลด คัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

2. มกีารแต่งตัง้คณะท างานปฏบิัตกิารลด และคัดแยกขยะมลูฝอย โดยมผีูบ้รหิารองคก์ารเป็นประธานคณะท างานและผูแ้ทนจากบคุลากรทุกระดับ
และทกุฝ่าย

3. มกีารส ารวจ ประเมนิ และจัดเก็บขอ้มลูปรมิาณขยะมลูฝอย โฟมบรรจอุาหาร ถงุพลาสตกิหหูิว้ และแกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว ของหน่วยงาน

4. มกีารจัดท าแผนปฏบิตักิารลด คัดแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงานเพือ่เป็นแนวทางและกรอบใหบ้คุลากรถอืเป็นหลักปฏบิตัใินการด าเนินงาน โดยมี
ผูบ้รหิารองคก์ารใหค้วามเห็นชอบ

5. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เพือ่ใหบ้คุลากรมกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรม ในการลด คัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน

6 มกีารประชาสมัพันธใ์หบ้คุลากรและประชาชนทีม่าใชบ้รกิารทราบและมสีว่นรว่มในการด าเนนิการลด คัดแยกขยะมลูฝอย

7. มกีารคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานเพือ่น าไปใชป้ระโยชนต์ามความเหมาะสมของหน่วยงาน

8. มกีารลดใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ทีต่ัง้ในหน่วยงาน และงดน าโฟมบรรจอุาหารเขา้มาในหน่วยงาน

9. มกีจิกรรมสง่เสรมิสนับสนุนการใชแ้กว้สว่นตัวเพือ่ลดการใชแ้กว้น ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว 

10. มกีจิกรรมสง่เสรมิสนับสนุนการใชต้ะกรา้ ถงุผา้ ป่ินโต ภาชนะหรอืบรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่ลดการใชถ้งุพลาสตกิหหูิว้

นยิาม

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

ตวัอยา่ง : เกณฑก์ารใหค้ะแนนของกรมควบคมุมลพษิ : รอบประเมนิที ่1 (รอบ 6 เดอืน)

รบัผลคะแนนจากหนว่ยงานเจา้ภาพ
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2. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั (ตอ่)

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ขยะมลูฝอย
ลดลงรอ้ยละ 5

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ถงุพลาสตกิหหู ิว้
ลดลงรอ้ยละ 10

(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
แกว้พลาสตกิใชค้ร ัง้เดยีวทิง้

ลดลงรอ้ยละ 10
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
โฟมบรรจอุาหาร
ลดลงรอ้ยละ 100

(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1 < รอ้ยละ 1.00 < รอ้ยละ 2.00 < รอ้ยละ 2.00 < รอ้ยละ 20

2 < รอ้ยละ 1.00 – 1.49 < รอ้ยละ 2.00 – 2.99 < รอ้ยละ 2.00 – 2.99 < รอ้ยละ 20 – 29

3 < รอ้ยละ 1.50 – 1.99 < รอ้ยละ 3.00 – 3.99 < รอ้ยละ 3.00 – 3.99 < รอ้ยละ 30 – 39

4 < รอ้ยละ 2.00 – 2.49 < รอ้ยละ 4.00 – 4.99 < รอ้ยละ 4.00 – 4.99 < รอ้ยละ 40 – 49

5 < รอ้ยละ 2.50 – 2.99 < รอ้ยละ 5.00 – 5.99 < รอ้ยละ 5.00 – 5.99 < รอ้ยละ 50 – 59

6 < รอ้ยละ 3.00 – 3.49 < รอ้ยละ 6.00 – 6.99 < รอ้ยละ 6.00 – 6.99 < รอ้ยละ 60 – 69

7 < รอ้ยละ 3.50 – 4.00 < รอ้ยละ 7.00 – 7.99 < รอ้ยละ 7.00 – 7.99 < รอ้ยละ 70 – 79

8 < รอ้ยละ 4.00 – 4.49 < รอ้ยละ 8.00 – 8.99 < รอ้ยละ 8.00 – 8.99 < รอ้ยละ 80 – 89

9 < รอ้ยละ 4.50 – 4.99 < รอ้ยละ 9.00 – 9.99 < รอ้ยละ 9.00 – 9.99 < รอ้ยละ 90 – 99

10 ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ขึน้ไป ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป รอ้ยละ 100

คะแนนทีไ่ด้ = 4 x ระดับคะแนนทีไ่ด ้
10

= 2 x ระดับคะแนนทีไ่ด ้
10

= 2 x ระดับคะแนนทีไ่ด ้
10

= 2 x ระดับคะแนนทีไ่ด ้
10

1 2 3 4

รบัผลคะแนนจากหนว่ยงานเจา้ภาพ

ตวัอยา่ง เกณฑก์ารใหค้ะแนนของกรมควบคมุมลพษิ : รอบประเมนิที ่2 (รอบ 12 เดอืน)

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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2. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั (ตอ่)

รอ้ยละปรมิาณขยะ
มลูฝอยทีล่ดลง

= ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ปี 2561 – ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ปี 2562 x  100

ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ปี 2561

รอ้ยละจ านวน
ถงุพลาสตกิหหูิว้

ทีล่ดลง

= จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561 – จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2562 x  100

จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561

รอ้ยละจ านวนแกว้
พลาสตกิแบบใช ้

ครัง้เดยีวทิง้ทีล่ดลง

= แกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561 – แกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2562 x  100

แกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561

รอ้ยละจ านวนโฟม
บรรจอุาหารทีล่ดลง

= โฟมบรรจอุาหารทีเ่กดิขึน้ ปี 2561 – โฟมบรรจอุาหารทีเ่กดิขึน้ ปี 2562 x  100

โฟมบรรจอุาหารทีเ่กดิขึน้ ปี 2561

สตูรการค านวณ 

1

2

3

4

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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3. การประหยดังบประมาณ

• งบประมาณทีส่ว่นราชการสามารถน ามาประหยัดไดนั้น้จะตอ้งเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนนิงาน และงบรายจ่ายอืน่ ที่
เบกิจา่ยในลักษณะคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุคา่สาธารณูปโภค คา่เดนิทางไปตา่งประเทศ รวมทัง้สว่นอืน่ทีส่ว่นราชการ
เห็นวา่จะสามารถน ามาประหยัดงบประมาณได ้

• เป้าหมายการประหยัดงบประมาณ รอบ 6 เดอืน รอ้ยละ 2 และรอบ 12 เดอืน รอ้ยละ 5 (นับแบบสะสม)

รอ้ยละงบประมาณทีป่ระหยัดได ้= จ านวนงบประมาณทีป่ระหยัดได ้ X  100
จ านวนงบประมาณทีส่ามารถน ามาประหยัดได ้

นยิาม

ประเมนิตนเอง (self assessment)

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 สามารถประหยัดงบประมาณไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 0.25 สามารถประหยัดงบประมาณไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 1.00

2 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 0.25 – 0.49 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.00 - 1.49

3 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 0.50 – 0.74 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.50 - 1.99

4 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 0.75 – 0.99 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 2.00 - 2.49

5 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.00 – 1.24 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 2.50 - 2.99

6 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.25 – 1.49 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 3.00 - 3.49

7 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.50 – 1.74 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 3.50 - 3.99

8 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.75 – 1.99 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 4.00 - 4.49

9 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 2.00 สามารถลประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 4.50 – 4.99

10 สามารถประหยัดงบประมาณไดม้ากกวา่รอ้ยละ 2.00 ขึน้ไป สามารถประหยัดงบประมาณไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 5.00 ขึน้ไป

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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3. การประหยดังบประมาณ (ตอ่)

โครงการ
วงเงนิตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ 

วงเงนิทีท่ าสญัญา
งบประมาณที่
ประหยดัได้

รอ้ยละของงบประมาณที่
ประหยดัได้

(B) X 100 /(A)

เดอืนตลุาคม 64,767,900 59,633,830 5,134,070 7.93

1. โครงการพัฒนานักบรหิารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่รุ่นที ่10 
รุ่นที ่11 และ รุ่นที ่12

48,444,000 44,021,800 4,422,200 9.13

2. โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูผ้า่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์ 2,407,500 2,407,000 500 0.02

3.โครงการยกระดบัการใหบ้รกิารภาครัฐ 4,782,000 4,567,530 214,470 4.48

4. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให ้
มขีดีสมรรถนะสงู

4,312,100 4,096,500 215,600 5.00

5. โครงการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจัดการขององคก์าร
มหาชน

4,822,300 4,541,000 281,300 5.83

เดอืนธนัวาคม 9,185,000 8,723,200 461,800 5.02

1. โครงการยกระดบัประสทิธภิาพภาครัฐตามหลกัธรรมาภบิาล
ของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

3,215,000 3,054,300 160,700 5.00

2. โครงการสง่เสรมิการพัฒนาระบบการใหบ้รกิารของ
หน่วยงานของรัฐเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธรุกจิ 

5,970,000 5,668,900 301,100 5.04

รวม 73,952,900 68,357,030 5,595,870 7.57

ตวัอยา่ง การค านวณงบประมาณทีป่ระหยัดได ้

A B

รอ้ยละของงบประมาณทีป่ระหยดัได ้ = 5,595,870  x  100
73,952,900

= 7.57

A B

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• การประเมนิการก ากบัดูแลการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์าร สะทอ้นจากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.โดยเป็นการประเมนิอยา่งครอบคลมุมติิ
การก ากบัดแูลการทจุรติของผูบ้รหิารใน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ความโปรง่ใส (Transparency) ความพรอ้มรับผดิ (Accountability) ความปลอดจาก
การทุจรติในการปฏบิัตงิาน (Corruption-Free) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคก์ร (Integrity Culture) และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work 
Integrity) ใหม้กีารด าเนนิงานทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล
➢ รอบการประเมนิที ่1 พจิารณาจากผลการส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใสการก ากบัดแูลการทจุรติในภาครัฐ (Survey Online)

➢ รอบการประเมนิที ่2 ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและโปรง่ใสการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 ไดค้ะแนน 1 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 50.00

2 ไดค้ะแนน 2 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ  50.00 – 54.99

3 ไดค้ะแนน 3 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 55.00 – 59.99

4 ไดค้ะแนน 4 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 60.00 – 64.99

5 ไดค้ะแนน 5 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 65.00 – 69.99

6 ไดค้ะแนน 6 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 70.00 – 74.99

7 ไดค้ะแนน 7 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 75.00 – 79.99

8 ไดค้ะแนน 8 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 80.00 – 84.99

9 ไดค้ะแนน 9 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 85.00– 89.99

10 ไดค้ะแนน 10 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA มากกวา่ รอ้ยละ 90.00

นยิาม

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

(survey online) ใชผ้ลการประเมนิ ITA 

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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ประเด็นการประเมนิ ใช่ ไมใ่ช่

1. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารก าหนดนโยบายโครงการหรอืสมัปทานของหน่วยงาน
เพือ่แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน

2. หน่วยงานของทา่นมโีครงการหรอืกจิกรรม เพือ่ป้องกนัการทจุรติหรอืสง่เสรมิคณุธรรมในหน่วยงาน

3. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่นไดใ้หค้วามส าคญัในการตรวจสอบการด าเนนิงาน และมกีารลงโทษทางวนัิยตอ่เจา้หนา้ทีผู่ก้ระท า
การทจุรติอยา่งจรงิจัง 

4. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่นไดม้กีารซือ้ขายต าแหน่งหรอืเสน้สายในการบรรจ ุแตง่ตัง้โยกยา้ย เลือ่นระดับ เลือ่นต าแหน่ง
ของผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานของทา่นใชห่รอืไม ่

5. ผูบ้รหิารของหน่วยงานใหค้วามส าคญัในการปฏบิตังิานอยา่งโปรง่ใสและซือ่สตัยส์จุรติ โดยมกีารก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นระบบ และท าใหเ้กดิความสะดวกในการตดิตอ่หรอืขอรับบรกิาร

6. หน่วยงานของทา่นมกีารใชจ้า่ยเงนิงบประมาณเกนิกวา่ความจ าเป็นและไมเ่กดิประโยชนแ์ละความคุม้คา่ 

7. ผูบ้รหิารไดม้อบหมายงานแกท่า่นตามความรูค้วามสามารถอยา่งเป็นธรรม

8. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ทา่นพบเห็นวา่หน่วยงานทา่น มกีารเรยีกรับสนิบนจากผูอ้ ืน่ใชห่รอืไม ่

9. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา หน่วยงานของทา่นมกีารปฏบิตัหินา้ทีห่รอืใชอ้ านาจเพือ่ประโยชนแ์กญ่าตพิีน่อ้ง พวกพอ้ง 
หรอืผูอ้ ืน่

10. หน่วยงานของทา่นมกีารก ากบัหรอืตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามคูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน
อยูเ่สมอ

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ (ตอ่)

• เป็นการส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใสการก ากับดแูลการทจุรติในภาครัฐ
• กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจ : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา
• ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจความคดิเห็นผา่นระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
• การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมดทีไ่ดส้ง่แบบส ารวจผา่นระบบ
• ประเมนิเฉพาะรอบที ่1

ขอ้ค าถามส าหรบัการประเมนิการก ากบัดแูลการทจุรติ (รอบ 6 เดอืน) Survey Online

รอบการประเมนิที ่1

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• ภาวะผูน้ า หมายถงึ ความรูค้วามสามารถและทักษะของผูบ้รหิาร เพือ่สรา้งแรงบันดาลใจและการรว่มแรงรว่มใจของบคุลากร
ในการปฏบิัตงิาน เพือ่น าองคก์ารใหบ้รรลภุารกจิตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

นยิาม

5. ภาวะผูน้ า   

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ ี

1. ท่านก าหนดวิสัยทัศน์ทันสมัยและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ และมีการสื่อสาร
วสิยัทัศนใ์หค้นในองคก์ารไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจทั่วทัง้องคก์าร เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิ

2. ทา่นไดป้รับปรงุโครงสรา้งอตัราก าลัง รวมทัง้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานใหเ้หมาะสมส าหรับการท างานตาม
ยทุธศาสตรช์าติ และวสิยัทัศน ์และแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร

3. ทา่นสง่เสรมิ สนับสนุน ใหบ้คุลากรสามารถท างานเป็นทมี ทีไ่ดท้ัง้งานและบคุลากร โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

4. ทา่นรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ ืน่ เนน้การท างานอยา่งมสีว่นรว่ม ทัง้หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

5. ทา่นไดว้างแผนพัฒนาบคุลากรทกุระดับเพือ่ปรับเปลีย่นองคก์ารของทา่นใหเ้ป็นหน่วยงาน 4.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0 

6. ท่านในฐานะผูบ้รหิารเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลงโดยน าเทคโนโลยมีาใชบ้รหิารงานในองคก์ารทีแ่ตกต่างหรอืเปลีย่นแปลงไป
จากเดมิจนเห็นไดอ้ย่างชัดเจน มกีารสรา้งระบบการท างานในองคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพท าใหอ้งคก์ารมกีารด าเนนิงานไปใน
ทศิทางเดยีวกนั หรอืมกีารบรหิารงานทีไ่ดรั้บการยอมรับจากบคุลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

7. ทา่นไดพ้ัฒนาใหอ้งคก์ารมรีะบบประเมนิผลตามผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิ และเป็นทีย่อมรับ ท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการท างานของ
บคุลากร

8. ทา่นกลา้เผชญิกบัปัญหา กลา้ตัดสนิใจ บนพืน้ฐานขอ้เท็จจรงิ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัตอ่สถานการณ์

9. ทา่นไดป้ฏบิตัติวัเป็นแบบอยา่งทีด่ขีององคก์ร มรีปูแบบการท างานซึง่เปิดรับค าแนะน าทีส่รา้งสรรค ์และแสดงออกถงึ ภาวะผูน้ า
ในระดับทีเ่หมาะสมส าหรับองคก์ร

10. ทา่นมคีวามทุม่เท รับผดิชอบ อทุศิตนและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานใหป้ระสบผลส าเร็จ  

ประเมนิตนเอง (self assessment)

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่การบรหิารงานขององคก์าร เป็นการน าเทคโนโลยดีจิทิัลมาใชใ้นการ
ตดิตามและบรหิารงานอย่างเป็นระบบ โดยใชก้ระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพือ่ให ้
บรรลวุัตถปุระสงคท์ีก่ าหนด และเกดิประโยชนส์งูสดุ

• เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกนัทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดบัคะแนนเต็ม 10 คะแนน

นยิาม

6. ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่การบรหิารงานขององคก์าร

ประเด็นการประเมนิ
มี ไมม่ ี

1. ใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการตดิตามผลการปฏบิัตงิานขององคก์าร (3 คะแนน)

2. มกีารจัดเก็บขอ้มลูในระบบทีเ่ป็นปัจจบุันและสามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ Real time (3 คะแนน)

3. ใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนหรอืผูรั้บบรกิาร โดยมกีารรวบรวมผลการ

ประเมนิอยา่งเป็นระบบ (4 คะแนน)

ประเมนิตนเอง (self assessment)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลในองคก์าร หมายถงึ การน าเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
การบรหิารจัดการภายใน การอ านวยความสะดวกประชาชน การบรกิารภาครัฐ และการเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่ป็น
ประโยชน์

• เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกันทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

นยิาม

7. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์าร

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

แบบประเมนิการสง่เสรมิการใชด้จิทิลั มี ไมม่ ี

1. มกีารน าระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใช ้ (ขอ้ละ 1 คะแนน)

(1) ระบบบรหิารจัดการประชมุ 

(2) ระบบการเบกิจา่ยเบีย้ประชมุ คา่ตอบแทน หรอืคา่จา้งตามสญัญา โดยใช ้National e-Payment 

(3) ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

2. ใหบ้รกิารหรอืขอ้มลูแกป่ระชาชนผา่น Internet หรอื Mobile Application (2 คะแนน)

3. ใช ้email domain .go.th ในการตดิตอ่ราชการและในระบบ login เขา้สูร่ะบบ internet ของหน่วยงาน (2 คะแนน)

4. มกีารน าปัญญาประดษิฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มุลและน าผลการวเิคราะหพั์ฒนา

ประสทิธภิาพในการท างานหรอืการใหบ้รกิารประชาชน (3 คะแนน)

ประเมนิตนเอง (self assessment)

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)



17

▪ การประเมนิคุณธรรม จรยิธรรมในองคก์าร คือ การประเมนิการปฏบิัตงิาน/บรหิารงานโดยยดึหลักคุณธรรม และจรยิธรรม ไดแ้ก ่
ซือ่สตัยส์จุรติ ความถกูตอ้งชอบธรรม การยดึประโยชนส์ว่นรวมเป็นทีต่ัง้ การมุง่ผลสัมฤทธิข์องงาน การยดึมั่นในสถาบันชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ ์การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและการเป็นแบบอยา่งทีด่แีละรักษาภาพลักษณ์ของราชการ

▪ คณุธรรม (Integrity) คอื การปฏบิตังิานโดยมมีาตรฐานการปฏบิตังิานและมคีวามเป็นธรรมในการปฏบิัตงิาน รวมถงึการบรหิารงานโดย
ยดึหลักคณุธรรม 

▪ จรยิธรรม (Ethics) คอื พฤตกิรรมการปฏบิัตหินา้ทีห่รอืการบรหิารจัดการทีด่ ีโดยยดึหลักความซือ่สัตยส์ุจรติ ความถูกตอ้งชอบธรรม 
การปฏบิตัติามกฎหมาย และการตระหนักถงึจรรยาบรรณวชิาชพีเพือ่สรา้งคณุคา่ของการใหบ้รกิารสาธารณะของภาครัฐ

▪ เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกนัทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ขอ้ละ 2 คะแนน)

เกณฑก์ารประเมนิคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์ร

นยิาม

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ี

1. ผูบ้งัคับบญัชาของทา่นไดป้ฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหท้า่นไดย้ดึถอืและปฏบิตัติาม

2. หน่วยงานของทา่นมกีารสือ่สาร (communication) ภายในองคก์รถงึคณุธรรม จรยิธรรมทีพ่งึประสงคท์ีพ่นักงานทกุทา่นควรปฏบิตั ิ
ตามเพือ่ลดความคลมุเคลอืของจรยิธรรม

3. หน่วยงานของทา่นมกีารจัดอบรม สมัมนา หรอืประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เสรมิสรา้ง/กระตุน้เตอืนมาตรฐานการด าเนนิงานของ
หน่วยงานเพือ่หลกีเลีย่งประเด็นขดัแยง้ดา้นจรยิธรรมทีอ่าจจะเกดิขึน้

4. หน่วยงานของทา่นมกีารประกาศเกยีรตคิณุ/ใหร้างวัล/ยกยอ่งเชดิชเูจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัติามหลกัคณุธรรม และมกีารลงโทษตอ่
ผูป้ระพฤตขิดัตอ่คณุธรรม

5. หน่วยงานของทา่นมกีารสรา้งกลไกหรอืระบบทีเ่ปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถพดูคยุเกีย่วกบัประเด็นขดัแยง้ทางจรยิธรรม รวมถงึ
ชอ่งทางในการรายงานหากมผีูพ้บเห็นพฤตกิรรมทีผ่ดิหลกัจรยิธรรม

Survey Online

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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▪ เป็นการส ารวจปัจจัยการเสรมิสรา้งขวญัก าลังใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้ังคับบัญชา
▪ กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจ : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา 
▪ ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจผา่นระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
▪ การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมดทีไ่ดส้ง่แบบส ารวจผา่นระบบ
▪ เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกันทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

นยิาม

9.  การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

Survey Online

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ ี

1. ผูบ้งัคับบญัชามกีารสอนงานใหแ้กท่า่น มโีอกาสรว่มคดิรว่มท า

2. ผูบ้งัคับบญัชาชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหาในการท างานของทา่น

3. ผูบ้งัคับบญัชารับผดิชอบในความผดิพลาดของทา่น

4. ผูบ้งัคับบญัชาดแูลเอาใจใสค่วามเป็นอยูข่องทา่น

5. ผูบ้งัคับบญัชาไดช้มเชยทา่นเมือ่มผีลการปฏบิตังิานทีด่ี

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• การบรูณาการขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน หมายถงึ การทีส่ว่นราชการสามารถประสานเพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืในการเชือ่มโยงขอ้มลูดา้น
ต่างๆ ของหน่วยงาน โดยค านงึถงึหลัก ประหยัด ความคุม้ค่า มุง่ใหเ้กดิผลสัมฤทธิแ์ละเกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาต ิซึง่ในการ
บูรณาการขอ้มูลนัน้จะตอ้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน 
สถาบันการศกึษา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานต่างประเทศ พรอ้มก าหนดแผนงานการบูรณาการขอ้มูลร่วมกันที่จะ
สามารถด าเนนิการไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• เมือ่วันที ่2 ตลุาคม 2561 คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัใินหลักการ รา่งพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยรัฐบาลดจิทิัล พ.ศ. …. ตามทีส่ านักงานพัฒนา
รัฐบาลดจิทิัล (องคก์ารมหาชน) เสนอโดยก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าขอ้มูลตามภารกจิหลักใหอ้ยู่ในรูปแบบขอ้มูลดจิทิัล 
และตอ้งปรับปรุงขอ้มูลดจิทิัลนัน้ใหม้ขีอ้มูลที่เชือ่ถือได ้มคีวามสมบูรณ์และสามารถใชไ้ด ้รวมทัง้มคีวามถูกตอ้ง ทันสมัย สามารถ
เชือ่มโยงกบัหน่วยงานของรัฐอืน่ และน าไปประมวลผลตอ่ได ้หากขอ้มลูดังกลา่วไดจั้ดท าไวก้อ่นพระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคับและไมไ่ดอ้ยู่
ในรปูแบบขอ้มลูดจิทิัล ใหห้น่วยงานของรัฐด าเนนิการแปลงขอ้มลูดังกลา่วใหอ้ยูใ่นรูปแบบขอ้มลูดจิทิัลดว้ย  และก าหนดใหห้น่วยงาน
ของรัฐตอ้งด าเนนิการแลกเปลีย่นหรอืเชือ่มโยงขอ้มลูดจิทิัลทีม่กีารจัดท าและครอบครองกบัหน่วยงานของรัฐอืน่ผา่นระบบและเครอืขา่ย
สารสนเทศและการสือ่สารตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด โดยอยา่งนอ้ยตอ้งค านงึถงึธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครัฐ 

นยิาม

10. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน (Integration)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

ประเด็นการประเมนิ 6 เดอืน ประเด็นการประเมนิ 12 เดอืน

• มรีายงานการส ารวจขอ้มลูทกุกระบวนงานทีม่กีารเชือ่มโยง
ขอ้มลูกับหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

• เชือ่มโยงขอ้มลูกับหน่วยงานอืน่ไดค้รบทกุกระบวนงาน

ประเมนิตนเอง (self assessment)

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)



20

ปลดักระทรวง อธบิดี
ผูถ้กูประเมนิ

• รอง ผวจ. 
• หัวหนา้สว่นราชการ

ประจ าจังหวัด 
(ราชการบรหิาร
สว่นภมูภิาค)
33 หน่วยงาน

• นายอ าเภอ

กลุม่เป้าหมาย 

ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

• รองปลัดกระทรวง
• อธบิด/ี ต าแหน่งทีเ่ทยีบเทา่อธบิดี

ทกุกรมในสงักดักระทรวง
• ผูต้รวจราชการฯ
• ผูช้ว่ยปลัดฯ
• ทีป่รกึษา
• ผูบ้รหิาร/หวัหนา้สว่นราชการตาม

มาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา 31 
วรรคสอง

• ผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการระดับ
เชีย่วชาญขึน้ไป

• รองอธบิดี
• ผูต้รวจราชการกรม
• ทีป่รกึษา
• ผูบ้รหิาร/หวัหนา้สว่นราชการตาม
มาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา 31 
วรรคสอง

• ผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการระดับ
เชีย่วชาญขึน้ไป

การส ารวจความคดิเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ส ารวจความคดิเห็น

• กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจความคดิเห็น

➢ ปลดักระทรวง : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่รองปลัดกระทรวง อธบิด/ี ต าแหน่งทีเ่ทยีบเทา่อธบิดทีกุกรมในสงักัดกระทรวง ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ผูช้ว่ยปลัดกระทรวง ทีป่รกึษา ผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา 31 วรรคสอง และผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการระดับเชีย่วชาญขึน้ไป

➢ อธบิด ี: ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่รองอธบิด ีผูต้รวจราชการกรม ทีป่รกึษา ผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา
31 วรรคสอง และผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการตัง้แตร่ะดับเชีย่วชาญขึน้ไปเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา

➢ ผูว้า่ราชการจงัหวดั : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่รองผูว้า่ราชการจังหวดั หัวหนา้สว่นราชการประจ าจังหวดั และนายอ าเภอ
➢ นายอ าเภอ : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่ปลัดอ าเภอ และ หัวหนา้สว่นราชการประจ าอ าเภอ

• ส านักงาน ก.พ.ร. ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจความคดิเห็นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย

นายอ าเภอ

• ปลัดนายอ าเภอ
• หัวหนา้สว่นราชการ

ประจ าอ าเภอ
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5. ปฏทินิการด าเนนิงาน (Timeline)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ประมาณสปัดาหท์ ี ่3-4
ของ ก.พ. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. 
แจง้ Username / 
password

ประมาณวนัที ่4 - 8 ม.ีค. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให ้
ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ใน 3 ประเด็น
• การก ากับดแูลการทจุรติ   
• การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม

ในองคก์าร และ
• การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การ

ดแูลเอาใจใส ่ใตบ้ังคับ
บัญชา 

ประมาณว ันที่  18 -22 
ม.ีค. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบ
ใหผู้บ้รหิารประเมนิตนเอง
ใน 5 ประเด็น
• การประหยัดงบประมาณ
• ภาวะผูน้ า 
• ระบบตดิตามการปฏบิัตงิาน

เพือ่การบรหิารงานของ
องคก์าร

• การสง่เสรมิการใช ้

ดจิทิัลฯ 
• การบรูณาการความ

รว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน

ประมาณวนัที ่1 -
5 เม.ย. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิด
ระบบใหผู้บ้ังคับบัญชา
ประเมนิผูบ้รหิาร
องคก์าร

รอบการประเมนิที ่1

ประมาณวนัที ่22-26 เม.ย.  62
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงานผลการประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์ารตอ่นายกรัฐมนตรตีอ่ไป

ประมาณวนัที ่9 -13 ก.ย. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหส้ ารวจความ
คดิเห็นของผูใ้ตบ้ังคับบญัชา ใน 2 ประเด็น

• การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร และ

• การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การดแูลเอา
ใจใสผู่ใ้ตบ้ังคับบัญชา 

ประมาณวนัที ่16 -20 ก.ย. 
62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให ้
ผูบ้รหิารประเมนิตนเอง ใน 5
ประเด็น
• การประหยัดงบประมาณ
• ภาวะผูน้ า
• ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่การ

บรหิารงานขององคก์าร
• การสง่เสรมิการใชด้จิทิัลฯ
• การบรูณาการความรว่มมอื

ระหวา่งหน่วยงาน

ประมาณว ันที่  22 -29
ก.ย. 62
ส านักงานก.พ.ร. เปิดระบบ
ใหผู้บ้ังคับบญัชาประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์าร

รอบการประเมนิที ่2

ประมาณวนัที ่11 – 15 ต.ค. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงานผลการประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์ารตอ่นายกรัฐมนตรตีอ่ไป

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(Survey Online) (self assessment) ผูบ้งัคบั
บญัชาเหนอื 1
ระดบัประเมนิ
ผูบ้รหิารฯ

(Survey Online) (self assessment) ผูบ้ังคับ
บัญชาเหนอื 1ระดับประเมนิ

ผูบ้รหิารฯ
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