
 

 

 
ที ่นร ๑๒๐๐/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.ร. 
 ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

       ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๙ ลงวันที่  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒. แบบฟอร์มการเสนอตัวชี ้ว ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น 

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้ 
ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
น้ำหนัก เสนอคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ส่วนราชการระดับกรมสามารถตั้งคณะทำงานภายในกรมเพ่ือพิจารณาตัวชี้วัดระดับกรม
ด้วยก็ได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

         
                                                          

 
 

 
      

    
 

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
โทร. ๐๘ ๙๗๙๙ ๔๐๗๕ (กาญจนา) ๐๘ ๑๔๙๕ ๕๖๗๒ (วสุนธรา)
โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๘๒๗๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th

 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 
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สำเนาเรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม



การประชุมชีแ้จงกรอบแนวทางการประเมนิสว่นราชการ

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วนัจนัทรท์ ี ่12 กรกฎาคม 2564

เวลา 13.30 น.

ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์



หัวข้อการชี้แจง
1 ร่างแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2

2 ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



1 ร่างแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ร่างแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
1 วิธีการปฏิบัติราชการ

• การให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะไม่สามารถท า
ได้ในรูปแบบปกติ (เคาน์เตอร์บริการ)

• รูปแบบการท างานของเจ้าหน้าท่ี (Work From Home) 
ขาดความพร้อมของอุปกรณ์ ทักษะ ข้อจ ากัดทางกฎหมาย

• ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

2 ผลการปฏิบัติราชการ
• ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว มูลค่าการส่งออก 

มูลค่าค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน
• ตัวชี้วัดด้านการช่วยเหลือสังคม เช่น การจัดพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับสตรี 

พ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีไม่มีกรณีความรุนแรงในครอบครัว
• ตัวชี้วัดด้านแรงงานและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น 

จ านวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการศึกษา จากรายงาน IMD 2020

การตอบสนอง
ของ

ส่วนราชการ

1
การทบทวนกฎหมาย
และงบประมาณ

•ปรับเปลี่ยนการใช้
งบประมาณ
•ออกกฎหมาย/ระเบียบให้
ท างานคล่องตัว
•ออกมาตรการช่วยเหลือ

2
ปรับรูปแบบและแนวทาง
การท างานภายใน

•ปรับงานบริการให้เป็น 
e-Service
•ปรับการท างานให้อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์

3
กลไกเฝ้าระวังและ
ติดตามในระดับพื้นที่

•น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลด
การสัมผัส
•น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ติดตาม

4
ปรับแนวทางการให้บริการ
กลุ่มเปราะบาง

• ใช้เครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือ
ประสานส่งต่อ
• ใช้เครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และก ากับดูแล
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มติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19

ไม่น าผลการด าเนินงานไปจัดประเภท
ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ
คุณภาพ มาตรฐาน ต้องปรับปรุง

เนื่องจาก

การด าเนินการ

• สรุปบทเรียนการบรหิารจดัการเพือ่เป็นแนวทางการบรหิารงาน
และการให้บริการประชาชนในภาวะวิกฤต

• รายงานผลการด าเนินงานเพื่อใช้ติดตาม (Monitoring)
• ถอดบทเรียนการบริหารจดัการและการแก้ไขปญัหาเพือ่

การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนราชการ/จังหวัด

ส านักงาน ก.พ.ร.

ร่างแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



2 ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 12 และมาตรา 45 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มติคณะรัฐมนตรี 15 กันยายน 2563
เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมี
- กรอบการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)

และการประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 
- เกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง 
- ประเมินปีละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี)

7
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ผู้รับการประเมินรอบการประเมิน
ผู้ประเมิน

ปีละ 1 ครั้ง โดยมีรอบการประเมิน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร ได้แก่
• ส่วนราชการ 153 กรม
• จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ผู้ที่ท าหน้าที่ในการประเมิน ได้แก่

• นายกรัฐมนตรี 
• รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
• รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(ประเมินเบื้องต้น) 

การประเมินส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ให้น าแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และ
ส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ ซึ่งเป็นไปตามมติของ ก.พ.ร. 
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน 
(Performance Base) 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential Base)

1) งานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล มติ ครม. 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Agenda KPI)

2) งานตามแผนปฏิรูปประเทศ (1 กรม 1 ปฏิรูป)
3) งานตามนโยบายส าคัญที่บูรณาการการท างานร่วมกัน

หลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 
4) งานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ าฯ งานตามกฎหมาย 

(Function KPI / Area KPI)

ศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
1) การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
2) การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น

ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

30%

องค์ประกอบการประเมินปี 2564

70%

องค์ประกอบการประเมินปี 2565

• ยังคงองค์ประกอบการประเมินเหมือนปี 2564
โดยปรับรายละเอียดแนวทางและวิธีการ
ด าเนินงาน
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ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน 
(Performance Base) 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential Base)30%

70%



การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 70)

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30)

1.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ มติ ครม. นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ (Agenda KPI)
1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
1.3 ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญท่ีเป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น ประเด็นการขจัดความยากจน อุบัติเหตุทางถนน 

ปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นต้น (Joint KPIs) 

1.4 ผลการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI)

1.5 ดัชนีช้ีวัดสากลที่วัดผลตามภารกิจของหน่วยงาน (International KPIs)

1

2
2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15) เลือกจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service)
- การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ 
เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

- การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
- การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process) 

2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 15)
10

องค์ประกอบการประเมิน
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1. เน้นบทบาทกระทรวง
•กระทรวงก าหนดตัวชี้วัดและติดตาม
ประเมินผลกระทรวงและกรมในสังกัด
•ก าหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง 
และถ่ายทอดลงสู่ระดับกรม

2. กลไกการประเมินผล
•คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
•คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ
•จังหวัดใช้แนวทางและรูปแบบการก าหนดตัวชี้วัด
และประเมินผล เช่นเดียวกับปี 2564

3. องค์ประกอบการประเมิน
•การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน 
(Performance Base)
•การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential Base)

4. Joint KPIs
•การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) 
และระหว่างกระทรวงกับจังหวัด (Function-Area KPIs) รวมทั้ง  

ระหว่างกระทรวงกับองค์การมหาชน

5. ตัวชี้วัด Monitor
•ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและไม่สามารถวัดผลได้ใน
รอบปีการประเมิน ให้รายงานผลเพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบการวางแผนการท างาน

7. เชื่อมโยงกับการประเมินผลงานรายบุคคล
•น าผลการประเมินฯ ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ ก.พ. 
(ปลัดกระทรวง/เทยีบเทา่ อธิบดี/เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

6. พัฒนาศักยภาพองค์การ 
•การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล เพื่อรองรับการ
ท างานแบบ New Normal 
•ประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

หลักการและ
แนวทาง

11
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12

กลไกการประเมินส่วนราชการ

ระดับ 1 คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
•เป็นกลไกของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการฯ แต่งต้ังโดย อ.ก.พ.ร.ฯ
•พิจารณาให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับกระทรวง และตัวชี้วัดของจังหวัด
•ส านักงาน ก.พ.ร. ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญของแต่ละกระทรวง (KPIs Basket) เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะท างานฯ และประกอบการพิจารณาจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวง

ระดับ 2

1. ส่วนราชการระดับกระทรวง 18 กระทรวง (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม ส านักนายกรัฐมนตรี) ผ่านกลไก คณะกรรมการก ากับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
•เป็นกลไกของส่วนราชการ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม

2. ส่วนราชการในสงักัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง (ยกเว้น 

กอ.รมน. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ) รวม 21 หน่วยงาน ผ่านกลไก คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ

ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1) ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ ประธาน
2) เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะท างาน
3) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 3 คน) คณะท างาน
4) ผู้แทนส านักงบประมาณ คณะท างาน
5) ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะท างาน
6) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร. คณะท างานและเลขานุการ 

1.1 คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดฯ ของส่วนราชการ 1.2 คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดฯ ของจังหวัด
องค์ประกอบ
คณะท างานฯ 
แต่ละคณะ

1) พิจารณา และให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก และค่าเป้าหมาย ของส่วนราชการและจังหวัด โดยพิจารณาจากประเด็นส าคัญ
ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ฯลฯ

2) ให้ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ (Joint KPIs)
3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการฯ มอบหมาย

หน้าที่และอ านาจ 

ระดับ 1 คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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1.คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง (18 กระทรวง)
แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง 

องค์ประกอบ

1) ปลัดกระทรวง ประธาน
2) รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) รองประธาน
3) ประธาน ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง กรรมการ
4) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในกระทรวง หรือรองหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่ได้รับมอบหมาย (ทุกกรม) กรรมการ
5) ผู้อ านวยการองค์การมหาชนภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กรรมการ
6) ผู้น ากลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง หรือผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป. กรรมการ
7) ผู้แทนส านักงบประมาณ กรรมการ
8) ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. กรรมการ
9) ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
10) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง กรรมการและเลขานุการ

1) ก าหนดตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของกระทรวงและส่วนราชการในสังกดักระทรวง
2) ติดตาม ก ากับ และให้การสนับสนุนเพื่อให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด
3) บูรณาการตัวชี้วัดขององค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยกเว้นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลตามพระราชบัญญตัิการบริหารทุน

หมุนเวียน พ.ศ. 2558
4) แต่งตั้งคณะท างาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ไดร้ับมอบหมายตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

หน้าที่และอ านาจ 

ระดับ 2 คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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2.คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (21 ส่วนราชการ)
แต่งตั้งโดยรองนายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีที่ก ากบัส่วนราชการ 

1) หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน
2) รองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง รองประธาน

(Chief Change Officer: CCO)
3) ผู้อ านวยการส านัก/กองภายในส่วนราชการ กรรมการ
4) ผู้แทนส านักงบประมาณ กรรมการ
5) ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. กรรมการ
6) ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
7) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการ กรรมการและเลขานุการ

1) ก าหนดตัวช้ีวัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
2) ติดตาม ก ากับ และให้การสนับสนุนเพื่อให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด
3) แต่งตั้งคณะท างาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ได้รับมอบหมายตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับมอบหมาย

ระดับ 2 คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลไกการประเมินส่วนราชการ

องค์ประกอบ

หน้าที่และอ านาจ 
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หมายเหตุ * คือ ตัวช้ีวัดที่ถ่ายทอดจากตัวช้ีวัดกระทรวง กรมก าหนดตัวชี้วัดเอง

ตัวชี้วัดกระทรวงการคลัง
Performance Base
1. จ านวนรายได้ภาษีท่ีจัดเก็บได้

(กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ์
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

2. ความส าเร็จของการผลักดันอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing Business)
(กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง)

3. การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์
ใหม่ (New GFMIS Thai) (กรมบัญชีกลาง ส านักงานปลัดฯ)

4. ความส าเร็จของการแก้ไขกฎระเบียบและการจัดท าระบบ
สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นดิจิทัล (กรมบัญชีกลาง)

5. ความส าเร็จของการทบทวนกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะ
ระยะปานกลาง (Medium Term Debt Management 
Strategy: MTDS) และ Portfolio Benchmark 
(ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

6. ความส าเร็จของการออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐบาล (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง)

7. ความส าเร็จของการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
(PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 

8. ขับเคล่ือน e–Service ตาม Agenda ส าคัญ (กรมศุลากร)

รวม 8 ตัวชี้วัด

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง น้ าหนัก
1. การพัฒนาระบบ New GFMIS Thai * …
2. ภารกิจหลักของส านักงานปลัดฯ …
3. ภารกิจหลักของส านักงานปลัดฯ …
4. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 15
5. PMQA 4.0 15

รวม 5 ตัวชี้วัด 100

กรมสรรพากร น้ าหนัก
1. จ านวนรายได้ภาษีสรรพากรที่จัดเก็บได้ * …
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการช าระภาษี (Doing Business) * …
3. ภารกิจหลักของกรม …
4. ภารกิจหลักของกรม …
5. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 15
6. PMQA 4.0 15

รวม 6 ตัวชี้วัด 100

กรมศุลกากร น้ าหนัก
1. จ านวนรายได้ภาษีศุลกากรที่จัดเก็บได้ * …
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ (DB) * …
3. ระบบเชื่อมโยงสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ NSW * 

(Agenda e-Service)
…

4. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 15
5. PMQA 4.0 15

รวม 5 ตัวชี้วัด 100

ตัวอย่าง ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดกระทรวงการคลังกับตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงการคลัง

Performance 
Base

Potential 
Base

Performance 
Base

Potential 
Base

Performance 
Base

Potential 
Base
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การขับเคลื่อน e-Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเตรียมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการให้บริการแบบ e-Service ในปี 2565

งานบริการ 
Agenda

งานบริการ
รายส่วนราชการ 

พิจารณาจาก
2 แนวทางการคัดเลือกงานบริการ ปี 2565

▪ งาน Agenda ในปี 2564 ที่ยังไม่ได้น ามาด าเนินการ / 
พัฒนาแล้วแต่ยังไม่บรรลุผล 
▪ งานตามแผนการปฏิรูปประเทศ / 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2563 – 2565
▪ งานบริการภายใต้ Ten for Ten

▪ งาน e-Service ตามตัวชี้วัดฯ ปี 2564 ที่ยังไม่ fully digital
▪ งานภายใต้ 325 งาน e-Service ของรัฐ
▪ งานภายใต้แผน Citizen Portal 3 ปี
▪ งานเป้าหมายของ Biz Portal
▪ งานจดแจ้งออนไลน์ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 4 มี.ค. 2564

เกณฑ์การคัดเลือก
▪ งานที่พัฒนาแล้วส่งผล High Impact / 

รองรับการฟื้นตัวหลัง COVID-19
▪ งานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
▪ งานที่เป็นระบบกลาง ใช้ได้ในหลายพืน้ที่
▪ งานที่มีหลายงานอนุมัติ อนุญาตอยู่ในระบบเดียว

▪ งานที่มี Transaction ต่อปีจ านวนมาก
▪ งานที่ใช้เวลา > 1 เดือน
▪ งานที่มีขั้นตอน > 5 ขั้นตอน
▪ งานที่ต้องใช้เอกสาร > 10 รายการ

1 จัดกลุ่มงานบริการ เป็น 2 กลุ่ม
1. งานบริการ Agenda : งานบริการท่ีมีความเชื่อมโยง/เกี่ยวข้องหลายส่วนราชการ มีผลกระทบให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น หรือสนับสนุนช่วยเหลือ

ให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมที่ประสบปัญหาในภาวะสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและยั่งยืน หรืองานที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ

2. งานบริการรายส่วนราชการ : งานบริการที่แต่ละส่วนราชการเลือกมาด าเนินการพัฒนาเป็นระบบบริการ e-Service

1

2
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(ส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างเสนอเร่ืองต่อ ค.ร.ม.)



การขับเคลื่อน e-Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)
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รายชื่องานบริการ 12 Agenda
1. ศูนย์การร้องเรียนแบบเบด็เสร็จ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
2. ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
3. ระบบการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทอ่งเที่ยวฯ
4. ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) กรมการปกครอง
5. ระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมที่ดิน
6. ระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค
7. ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
8. ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
9. ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. ระบบเชื่อมโยงสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ NSW กรมศุลกากร
11. ระบบขออนุญาตวัตถุอันตราย แบบครบวงจร 

(Hazardous Substance Single Submission : HSSS)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

12. หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างเสนอเร่ืองต่อ ค.ร.ม.)



ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสูด่ิจิทัล (Potential Base) (น้ าหนัก ร้อยละ 15)
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• การด าเนินการเพื่อยกระดับงานบริการของส่วนราชการ
ไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดินทาง
มาติดต่อราชการของประชาชน 

สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ (e-Service)

• การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
• การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process) 

อื่น ๆ

• การจัดท าบัญชีข้อมูลส าคัญของหน่วยงานภาครัฐ
ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อพัฒนาระบบ
บัญชขี้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และน าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

• ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2564 โดยมีส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ

การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

อื่น ๆ

เป้าหมาย
การยกระดับ
งานบริการ 

L0 ไม่มีระบบออนไลน์

ยื่นค ำขอทำงระบบออนไลน์

ช ำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์

รับเอกสำร/ออกใบอนุญำต
ได้เบ็ดเสร็จ

L1

L2

L3
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• เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการ
ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างยั่งยืน 

• พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
• น้ าหนัก ร้อยละ 15

เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อยกระดับ
ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการ
มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดีขึ้นจากผลคะแนนในขั้นตอนที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดกลุ่มส่วนราชการตามคะแนนผลการประเมินปี 2564 และก าหนด
เกณฑก์ารประเมิน (เป้าหมายการเพิ่มคะแนนผลการประเมิน) ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม

PMQA 4.0

หมวด 1   การน าองค์การ
หมวด 2   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3   การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4   การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5   การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6   การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7   ผลลัพธ์การด าเนินการ

ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเปน็ระบบราชการ 4.0 (Potential Base)

ขั้นตอนการประเมิน PMQA 4.0 
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัครเบื้องต้น 

(หากได้ 400 คะแนนขึ้นไป จะผ่านไปประเมินในขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ

สู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 
(หากได้ 400 คะแนน จะผ่านไปประเมินในขั้นตอนที่ 3)

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันผลการตรวจ 
Application Report



เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)

(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มที่ 1:
200 - 299 คะแนน) - 350

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)

(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มที่ 2: 
300-350 คะแนน) คะแนนปี 64 คะแนนปี 64 

+ อัตราการเติบโตเฉลี่ย %

ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ ากว่า 350 คะแนน

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)

(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มที่ 3:
351-399 คะแนน) คะแนนปี 64 คะแนนปี 64 

+ อัตราการเติบโตเฉลี่ย %

แบ่งเกณฑ์การประเมินปี 2565 ออกเป็น 3 กลุ่ม
•กลุ่มที่ 1:

ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน•กลุ่มที่ 2:

•กลุ่มที่ 3:

เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
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รอผล 15 ก.ย. 64

ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป



ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานระหว่าง 90 – 100 คะแนน
ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน
ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60 คะแนน

ระดับ ค่าคะแนน
ค่าเป้าหมายขั้นสูง ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ร้อยละ 75
ค่าเป้าหมายขั้นต้น ร้อยละ 50

ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันต้นจะได้คะแนนศูนย์ 

พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายใน 3 ระดับ (ค านวณคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์) แล้วถ่วงด้วยน้ าหนักของตัวชี้วัด ซึ่งมีน้ าหนักทุกตัวชี้วัดรวมกัน
เท่ากับ 100 เพ่ือเป็นผลการประเมินในภาพรวมของส่วนราชการ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการเป็น 3 ระดับ

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด 

3 ระดับ

ก าหนดให้ประเมิน ปีละ 1 ครั้ง (วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)

เกณฑ์การประเมิน
ระดับส่วนราชการ 

3 ระดับ

ตัวช้ีวัด
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ /

แผนแม่บท/ แผน 12 / แผนปฏิรูปฯ / 
นโยบายรัฐบาล

น้ าหนัก
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย
คะแนนถ่วงน้ าหนักขั้นต้น

(50 คะแนน)
มาตรฐาน

(75 คะแนน)
ขั้นสูง

(100 คะแนน)

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 70)
1. KPI ......... •แผนแม่บท

•แผน 12
20 100 ไร่ 100 ไร่ 150 ไร่ 200 ไร่ 10 คะแนน (50 x 20 /100 = 10)

2. KPI ......... •แผนการปฏิรูปประเทศ 15 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 0 คะแนน (0 x 15/100 = 0)
3. KPI ......... •นโยบายรัฐบาล 20 200,000 บาท 100,000 บาท 150,000 บาท 200,000 บาท 20 คะแนน (100 x 20 /100 = 20)
4. KPI ......... •แผนแม่บท 15 ร้อยละ 90 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 13.5 คะแนน (90 x 15 /100 = 13.5)

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30)
5. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล •นโยบายรัฐบาล 15 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 7.5 คะแนน (50 x 15 /100 =7.5)
6. PMQA 4.0 •มติ ครม. 15 360 คะแนน 240 คะแนน - 350 คะแนน 15 คะแนน (100 x 15 /100 =15)

รวม 100 66.00 คะแนน (10+0+20+13.5+22.5)

สรุปผล ระดับมาตรฐานขั้นต้น

ตวัอยา่ง
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ปฏิทินการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ต.ค. 65

ก.ค. 64

ส.ค. 64

ก.ย. 64

ต.ค. 64

เม.ย. 65

พ.ย. 65

ธ.ค. 65

• กรอบการประเมินฯ ปี 65 เสนอ ครม.
• ชี้แจงกรอบการประเมินฯ แก่ส่วนราชการ
• ส่วนราชการจัดท าตัวช้ีวัด ผ่านกลไกคณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 

และส่งข้อเสนอตัวชี้วัดกระทรวงให้ส านักงาน ก.พ.ร.
• ประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาตัวช้ีวัดกระทรวง
• น าผลการพิจารณาเสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ
• สรุปตัวชี้วัดกระทรวง และความเห็น อ.ก.พ.ร.ฯ เสนอรัฐมนตรี / รองนายกฯ ที่ก ากับดูแล
• ส่วนราชการ (กระทรวง & กรม) ยืนยันข้อมูลตัวชี้วัดส่งส านักงาน ก.พ.ร. (เอกสาร & Online)

• ส่วนราชการ (กระทรวง & กรม) รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน (ถ้ามี) ผ่านระบบ e-SAR

• ส่วนราชการ (กระทรวง & กรม) รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ e-SAR

• เลขาธิการ ก.พ.ร. ประเมิน (เบื้องต้น) เสนอรัฐมนตรี / รองนายกฯ ที่เกี่ยวข้อง

• นายกรัฐมนตรีรับทราบผลประเมิน

ก.ค. 65 • ส่วนราชการ (กระทรวง & กรม) รายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน (ถ้ามี) ผ่านระบบ e-SAR

ม.ค. 65 • ส่วนราชการ (กระทรวง & กรม) รายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน (ถ้ามี) ผ่านระบบ e-SAR

จัดท าตัวชี้วัด
กระทรวง 

รายงานผล

ประเมินผล
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มิติในการประเมิน รายละเอียด ที่มาของตัวชี้วัด

1. มิติด้านผลสัมฤทธิ์ 
(ค่าน้ าหนัก
ร้อยละ 70)

1.1 นโยบายของรัฐบาล 
(Agenda) 
ภารกิจของส่วนราชการ 
(Function)
จ านวน 3 - 5 ตัวชี้วัด

- การประเมนิ
ส่วนราชการ
โดยส านักงาน 
ก.พ.ร.

1.2 วาระเร่งด่วนหรือ
ภาระกิจที่ถูกมอบหมาย
เป็นพิเศษ 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด

- ก าหนดโดย
ผู้บริหาร
ส่วนราชการ

2. มิติด้านสมรรถนะ 
(ค่าน้ าหนัก
ร้อยละ 30)

(ร่าง)

2.1 การสื่อสารและ
การสร้างความผูกพันองค์การ

- เกณฑ์สมรรถนะ
ของส านักงาน 
ก.พ. 

2.2 การบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.3 พลิกโฉมองค์กร
สู่อนาคต
2.4 คุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อลดภาระแก่ส่วนราชการ
และสร้างการบูรณาการระหว่าง
การประเมิน “ส่วนราชการ” 
และการประเมิน “ผู้บริหารองค์การ”

เพื่อสะท้อนบทบาท ของผู้บริหาร
ในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล

เพื่อให้การประเมินด าเนินการ
โดยมหีลักฐานเชิงประจักษ์ 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการและผูว้่าราชการจงัหวัด
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1. Agenda และ Function

Performance (70%)

2. Urgency/assigned tasks

1. Agenda

2. Function

3. Area (จงัหวดั)

Performance (70%)

1. PMQA

2. Digital

Potential (30%)

Competency (30%)

น า้หนกั 40-70%

การประเมนิสว่นราชการฯ

• งานตามนโยบายเร่งดว่น ตามยทุธศาสตรรั์ฐบาล
(ทัง้ตวัชีว้ดัเดีย่วและตวัชีว้ดัร่วม)

• งาน 1 กรม 1 ปฏริูป
• ภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นพเิศษ

•งานตามภารกจิขององคก์ร ทัง้ทีเ่ป็นตวัชีว้ดัเดีย่วหรอืตวัชีว้ดัร่วม

•งานตามภารกจิภายในพืน้ทีภ่มูภิาค จังหวดั และกลุม่จังหวดั 

• การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
(การน าองคก์าร การวางแผนยทุธศาสตร ์การใหค้วามส าคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี การวดัวเิคราะห์
และจัดการองคค์วามรู ้การมุง่เนน้บคุลากร การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร และผลการด าเนินการ)

• การพัฒนาขอ้มลูใหเ้ป็นดจิทิลั (Digitized data) 
• การสรา้งนวตักรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน

งาน Agenda
▪ 1 กรม 1 ปฏริูป
▪ งานตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล
งาน Function
▪ งานตามภารกจิของหน่วยงานทัง้ทีเ่ป็นตวัวดัเดีย่ว

หรอืตวัชีว้ดัร่วม (Joint KPI)
▪ การพัฒนาองคก์ร

น า้หนกั 0-30%

▪ งานเร่งดว่น เชน่ การแกปั้ญหาภัยพบิตั ิ
▪ งานทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นพเิศษจากนายกรัฐมนตร ีคณะรัฐมนตรี

หรอืรัฐมนตรทีีก่ ากบัดแูลในชว่งระหวา่งรอบการประเมนิ

การประเมนิ
หวัหนา้สว่นราชการ
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NEXT STEP → การด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2565

* email กลาง ส านักงาน ก.พ.ร. : saraban@opdc.go.th

กระทรวง
เสนอรัฐมนตรี

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับการประเมินผลฯ
(อาจแต่งตั้งคณะท างาน

ภายในกระทรวงด้วยก็ได้)

ก.ค. – ส.ค. 64

กระทรวง & กรม
ส่งตัวชี้วัดระดับกระทรวง &
กรม ให้ส านักงาน ก.พ.ร.

(ส่ง file เอกสารผ่าน email กลาง 
ส านักงาน ก.พ.ร.* &
ผ่านระบบ e-SAR)

ส านักงาน ก.พ.ร.
• เสนอตัวชี้วัดกระทรวงที่ผ่าน 

อ.ก.พ.ร.ฯ พร้อมข้อเสนอแนะ 
ให้รัฐมนตรีพิจารณา 
(ส าเนาปลัดกระทรวง)

ส านักงาน ก.พ.ร.
สรุปตัวช้ีวัดกระทรวง

เสนอ อ.ก.พ.ร. ประเมินฯ 
พิจารณา

ส านักงาน ก.พ.ร.
• วิเคราะห์ข้อเสนอตัวชี้วัด

กระทรวง
• เสนอคณะท างานพิจารณา

ตัวชี้วัดฯ และส่งความเห็น
คณะท างานฯ ให้ปลัดกระทรวง

กระทรวง
ส่งข้อเสนอตัวชี้วัดกระทรวง

ที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการก ากับฯ ให้

ส านักงาน ก.พ.ร.
(ส่งข้อเสนอตัวช้ีวัด & มติ คกก. 
ก ากับฯ พร้อมหนังสือน าส่ง ผ่าน 
email กลางส านักงาน ก.พ.ร.*)

กระทรวง
จัดท าตัวชี้วัดผ่านกลไก
คณะกรรมการก ากับฯ
•ระดับกระทรวง 
(KPI Basket)
•ระดับกรมในสังกัด

ส านักงาน ก.พ.ร.
ส่ง KPI Basket ที่ผ่าน

การพิจารณาคณะท างาน
พิจารณาตัวชี้วัดฯ

ให้กระทรวง 

ต.ค. 64ปลาย ก.ย. - ต้น ต.ค. 64ต้น - กลาง ก.ย. 6431 ส.ค. 64
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ตัวอย่าง

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ

การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ

ในกระทรวง 
(18 กระทรวง

ยกเว้นกระทรวงกลาโหม 
ส านักนายกรัฐมนตร)ี 
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ตัวอย่าง

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ

การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ 

(21 ส่วนราชการ
ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

และส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง) 



การจัดท ารายการตัวชี้วัด (KPI Basket)

1. รายการตัวชี้วัดส าคัญของกระทรวงพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอื่น ๆ รวมถึงภารกิจ และเป้าหมายของกระทรวง
หมายเหตุ : รายการตัวชี้วัด (KPI Basket) เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง

2. ส านักงาน ก.พ.ร. จะน ารายการตัวชี้วัด (KPI Basket) เสนอต่อคณะท างานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ความเห็นชอบ
และจัดส่ง KPI Basket ให้กระทรวงน าไปพิจารณาต่อไป

3. กระทรวงน ารายการตัวชี้วัด (KPI Basket) เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกก าหนดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยกระทรวงสามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดอื่นนอกเหนือจากรายการตัวชี้วัด (KPI Basket) ก็ได้ ทั้งนี้
พิจารณาตามข้อมูลและเหตุผลของความสอดคล้องกับเป้าหมายส าคัญของรัฐบาล

4. ตัวชี้วัดระดับกระทรวงให้พิจารณาถ่ายทอดลงสู่ส่วนราชการระดับกรมภายในกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้เกิด
การบูรณาการการท างานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างกระทรวงและส่วนราชการ
ภายในกระทรวง ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกระทรวงและกรมในกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด
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การก าหนดกลุ่มตัวชี้วัดใน KPI Basket
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ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ

Joint KPIs

▪ JKPIs ภายในกระทรวง
▪ JKPIs ระหว่างกระทรวง
▪ JKPIs ระหว่างกระทรวง/องค์การมหาชน

▪ ตรงกับแผนปฏิรูปฯ
▪ สนับสนุนแผนปฏิรูปฯ

International 
KPIs

ข้อสังเกตคณะท างาน
ตัวชี้วัดฯ และ 

ค.ต.ป.

แผนงบประมาณ
บูรณาการ ปี 65

เอกสารงบประมาณ
ปี 65

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฯ/

แผนส าคัญอื่นๆ 

1 2

3

67

8

9

Agenda ส าคัญ
e-service

5

KPI
Basket 4



ที่ ชื่อตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ค่าเป้าหมาย

แผน
แม่บท แผน 12

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ

ภารกิจหลัก/
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

Agenda
Joint KPI แผน

บูรณาการ 
ปี 65

เอกสาร
งปม.

ปี 2565
Inter -
index ปี 65 ปี 66 ปี 67

ใน ข้าม

1 ระบบเชื่อมโยงสินค้าข้ามแดนทางบกของ     
กลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ NSW

• •

2 จ านวนรายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ • • • • คาดการณ์รายได้ 
ปี 2565

คาดการณ์รายได้ 
ปี 2566

คาดการณ์รายได้ 
ปี 2567

3 ความส าเร็จของการติดตามผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ 

• • • เป้าหมายตามมติ
ครม.

เป้าหมายตามมติ 
ครม.

เป้าหมายตามมติ 
ครม.

4 ความส าเร็จของการทบทวนกลยุทธ์การบริหาร
หนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium Term 
Debt Management Strategy: MTDS) และ 
Portfolio Benchmark 

• ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

5 จ านวนผู้เสียภาษีรายใหม่ที่เข้าสู่ระบบภาษี
เพิ่มขึ้น (ราย) 

• • เป้าหมาย
คาดการณ์ ปี 

2565

เป้าหมาย
คาดการณ์ ปี 

2566

เป้าหมาย
คาดการณ์ ปี 

2567

6 ความส าเร็จของการลงทุนจากความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชน (PPP) ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

• • ตามแผน ปี 2565 ตามแผน ปี 2566 ตามแผน ปี 2567

เป็น KPI สนับสนุนงานบริการ
e-Service ตาม Agenda ส าคัญ

(ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ ครม.)

ตัวอย่าง ตัวชี้วัดใน KPI Basket ของกระทรวงการคลัง
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ที่ ชื่อตัวชี้วัด
ความเชื่อมโยง ค่าเป้าหมาย

แผน
แม่บท แผน 12

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ

ภารกิจหลัก/
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

Agenda
Joint KPI แผน

บูรณาการ 
ปี 65

เอกสาร
งปม.

ปี 2565
Inter -
index ปี 65 ปี 66 ปี 67

ใน ข้าม

7 การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

• • • ตามแผน ร้อยละ 
90

(การใช้งานระบบ)

ตามแผน ร้อยละ 
100

(การใช้งานระบบ)

8 ความส าเร็จของการผลักดันอันดับความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing 
Business)  
(ด้านที่เกี่ยวข้อง)
-ด้านการได้รับสินเชื่อ
-ด้านการช าระภาษี 
-ด้านการค้าระหว่างประเทศ 
-ด้านการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

• • • • ร้อยละ 80 N/A N/A

9 ความส าเร็จของการจัดสรรเงินคืนในรูปแบบ 
Earmarked Tax แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสมทบ
การออม

• ครม.อนุมัติ
มาตรการ

- -

10 ความส าเร็จของการจัดท าแผนการคลังระยะ
ปานกลาง

• ครม อนุมัติ 
แผนการคลัง

ระยะปานกลาง

ร้อละ 100 ร้อยละ 100

11 หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP 
(เสนอวัดเป็น Monitor)

• • ไม่เกินร้อยละ 
55 ของ GDP

ไม่เกินร้อยละ 
55 ของ GDP

ไม่เกินร้อยละ 
55 ของ GDP

รวม 1 5 2 6 1 2 2 - 5 1

ตัวอย่าง ตัวชี้วัดใน KPI Basket ของกระทรวงการคลัง (ต่อ)
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ตัวอย่าง กระทรวงการคลงั
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34

ตวัชีว้ดักระทรวงการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัอยา่ง



35

ตวัชีว้ดักรมสรรพากร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัอยา่ง



36

ตวัชีว้ดักรมศลุกากร
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัอยา่ง



37

ตวัชีว้ดักรมสรรพสามติ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัอยา่ง



38

ตวัชีว้ดักรมธนารกัษ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัอยา่ง



39

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัอยา่ง



40

ตวัชีว้ดักระทรวงการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัอยา่ง



41

ตวัชีว้ดักระทรวงการคลงั (ส านกังานปลดักระทรวงฯ และกรมบญัชกีลาง)
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัอยา่ง



ตัวอย่าง Joint KPIs จาก KPI Basket
ประเด็นส าคัญ ตัวชี้วัด หน่วยงานหลัก หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านเศรษฐกิจ
1. ความยากง่าย

ในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of 
Doing Business)

• ความส าเร็จของการผลักดันอันดับความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing Business)

ส านักงาน ก.พ.ร. 1. กระทรวงพาณิชย์ 2. กระทรวงแรงงาน *
3. กระทรวงยุติธรรม * 4. กระทรวงการคลัง *
5. กระทรวงมหาดไทย *
* วัดในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งตามภารกิจของหน่วยงาน

2. การท่องเท่ียว • รายได้จากการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้น กรมการท่องเท่ียว 1. ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
2. ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
3. กรมศิลปากร
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
5. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ด้านสังคม
1. สาธารณสุข และ

ความปลอดภัยใน
ชีวิตของประชาชน

• อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน กรมอนามัย 1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

• ความส าเร็จของระบบและกลไกการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน/ชุมชน และระบบบริการของทีมแพทย์ประจ าครอบครัว ที่บูรณาการความ
ร่วมมือระดับชาติและพื้นที/่ท้องถิ่น 

1. กระทรวงสาธารณสุข *
 กรมอนามัย  กรมการแพทย์
 กรมสุขภาพจิต  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ*
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ

* วัดในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งตามภารกิจของหน่วยงาน
• อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน กรมควบคุมโรค 1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

3. กรมทางหลวง 4. กรมทางหลวงชนบท
5. กรมการขนส่งทางบก 6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. การศึกษา • อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

• ความส าเร็จของการน ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

3. ความยากจน • ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. กระทรวงมหาดไทย ศอ.บต. 42



พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE
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