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ค าน า 
 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการและ
ข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  
ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็น 
ผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แทนการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการในระบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อน
ภารกิจส าคัญของรัฐบาลการแก้ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่ มศักยภาพของ 
ส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและ
ผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาลและการด าเนนิงานตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ  
 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว จึงได้จัดท า
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบและแนวทางการประเมินมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ทั้งนี้ หากเกณฑ์การประเมินหรือชื่อตัวชี้วัดใดที่ปรากฏในคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ นี้ ขัดหรือแย้งกับ
หนังสือเวียนที่ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้ข้อความตามคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ นี้แทน  
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 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มีหลักการและที่มา และวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
 มาตรา 3/1 ก าหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ  
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้อง ถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ  
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานใน  
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 มาตรา 9 (3) ก าหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 มาตรา 12 ก าหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
 มาตรา 45 ก าหนด ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า
ในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
 

1.1 หลักการและที่มา 

บทที่ 1  
บทน า 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

2 
 

มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 
 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรื อนในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559  
และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2558  
 
มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
มี 2 ประการ ดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยสามารถน าผลงานไปใช้
ประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
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ส านักงาน ก.พ.ร. ใช้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แทน
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อลดความซ้ าซ้อนและภาระต่อส่วนราชการ โดยมี  
รายละอียด ดังนี้ 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติราชการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 โดยก าหนดให้ประเมินประสิทธิภาพ 
ของส่วนราช มีองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้น ากรอบการประเมินดังกล่าว มาจัดท า
เป็นประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  

 
ตารางที่ 1 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 

1. ประสทิธิภาพในการด าเนนิงานตาม
หลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างาน 
ตามหน้าทีป่กติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตร ี(Functional base)  
(บังคับ) 

1. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน  
งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กติ หรืองาน 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

2. การด าเนินงานตามกฎหมาย  
3. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล 

และมติคณะรัฐมนตรี  
4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติและแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ไม่เกิน  
5 ตัวชี้วัด 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม 
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  
(Agenda base) (บังคับ)                                                          

1. การด าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและ 

การปฏิรูปประเทศ  
3. การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเร่ืองหรือภารกิจ 

ที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/  
รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีทีก่ ากับและติดตาม 
การปฏิบัติราชการ    

4. การสร้างความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
(บังคับเฉพาะส่วนราชการ)  

ไม่เกิน  
3 ตัวชี้วัด 

บทที่ 2  
การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

2.1 กรอบการประเมินส่วนราชการ  
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 
3. ประสทิธิภาพในการด าเนนิงานตาม

หลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ
การด าเนินงานหลายพืน้ที่หรือหลาย
หน่วยงาน (Area base)  
(ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)                         

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพืน้ที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด  

2. การบูรณาการระบบการปฏบิัติงานร่วมกันหลาย
หน่วยงานที่มีภารกิจร่วมกันในพื้นที ่ 

3. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
กระทรวง/หน่วยงาน/จังหวัด  

4. การด าเนินการตามนโยบายประชารัฐ  

ไม่เกิน  
2 ตัวชี้วัด 

4. ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจดัการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

   (บังคับ)  

1. ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ 
หน่วยงาน  
1) ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ

หน่วยงานในด้านตา่งๆ เชน่ การพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร เทคโนโลยี ฐานข้อมูล 
กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมผลงานทีจ่ะสง่
มอบแยกตามรายไตรมาส 

2) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งรางวัลที่ได้รบัจาก
องค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถ้ามี)  

2.  การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน 
 การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  

3. การจัดการข้อร้องเรียนหรือเรื่องราว ร้องทุกข์  
 (ถ้ามี) 

4. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (บังคับ) 

ไม่เกิน  
3 ตัวชี้วัด 

5. ศักยภาพในการเป็นสว่นราชการที่มี
ความส าคัญเชงิยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับผล 
การประเมินโดยองค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศ (บงัคับ)                                                                     

       

การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรช์าติ  

1) การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ  

2) ผลงานที่เกิดขึ้นจริงในแตล่ะไตรมาส รวมทั้ง
ผลการประเมินจากองค์กรภายในหรือ
ภายนอกประเทศ (ถ้ามี)  

1 ตัวชี้วัด 
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 ส่วนราชการต้องมีการประเมินองค์ประกอบอย่างน้อย 4 องค์ประกอบขึ้นไป ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน (Functional base) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) และองค์ประกอบที่ 5 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (Potential base) 

 
 
 
 
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ในแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 องค์ประกอบที่ 1 คือ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรือ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base)  
 
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
2. การด าเนินงานตามกฎหมาย  
3. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี  
4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
ตัวอย่างตัวชี้วัด 

 รายได้สทุธิของรัฐบาลต่อ GDP  
 ระดับความส าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
 มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร  
 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด      
 ผลการจัดอันดบัดัชนีชี้วดัภาพลกัษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นประจ าปขีองประเทศไทย   
 
 
 
 
 

2.2 รายละเอียดขององค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ  
หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Functional base) 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

6 
 

 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 2 คือ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 

นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)  
 

ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. การด าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ  
3. การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ 

รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ    
4. การสร้างความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (บังคบัเฉพาะส่วนราชการ)  

 
ตัวอย่างตัวชี้วัด 

 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เร่ือง Doing Business ของธนาคารโลก 
 ความส าเร็จของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

(หมู่บ้านละ 2.5 แสน)  
 ปริมาณการระบายข้าวในสต็อคค้างของรัฐบาล  
 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฏหมาย (IUU)  
 

2 
 
 
  
 องค์ประกอบที่ 3 คือ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)  
 
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพืน้ที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด  
2. การบูรณาการระบบการปฏบิัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานที่มีภารกิจร่วมกันในพื้นที่  
3. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงาน/จังหวัด  
4. การด าเนินการตามนโยบายประชารัฐ 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวอย่างตัวชี้วัด 
 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน  
 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนเศรษฐกิจเพื่อสร้างความข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
 ร้อยละความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับ 

การจัดสรรจากส่วนราชการและงบประมาณของจังหวัดต่องบประมาณทั้งหมดที่ลงจังหวัด  
 
 
 
 
 
 องค์ประกอบที่ 4 คือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base)  
 
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ หน่วยงาน  
1) ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร

จัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย  
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมผลงานที่จะส่งมอบแยกตามรายไตรมาส 

2) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งรางวัลที่ได้รบัจากองค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถ้ามี)  
2.   การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
3. การจัดการข้อร้องเรียนหรือเรื่องราว ร้องทุกข์ (ถ้ามี) 
4. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (บังคับ) 

  
 
    
 
 
  องค์ประกอบที่ 5 คือ ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base)  
 
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
1. การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาทของส่วนราชการ 
2. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสรวมทั้งผลการประเมินจากองค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถ้ามี) 
 

 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ  
ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน 
โดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรม A 
 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านการปรับสมดุล 

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที ่1(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

ม.ีค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. แผนงานการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 จัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตตาม ม.14   
แห่ง พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ 

 พัฒนา Shared Services Center 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 

2.  แผนงานการปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ   

 ถ่ายโอนภารกิจด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคม ตามมาตรการทบทวน
บทบาทภารกิจของส่วนราชการ  

 โครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ 
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 (กระทรวง 4.0 :  
ก.อุตสาหกรรม / BOI) 

 แนวทางการจัดโครงสร้าง 
ส่วนราชการในภูมภิาค 

 หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.องค์การ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
บางส่วน 

 หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยงาน
สนับสนุน 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 2 มิติ คือ (1) มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ 
และ (2) มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ โดยในการประเมินด้านประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดบังคับ ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณ (กรมบัญชีกลางเป็นเจ้าภาพ) การประหยัดพลังงาน (ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงานเป็นเจ้าภาพ) การประหยัดน้ า (กรมทรัพยากรน้ าเป็นเจ้าภาพ) ส าหรับตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ 
ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพ) ซึ่งการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น จะแตกต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ กล่าวคือ 
มีการยกเลิกตัวชี้วัดบังคับ (มีเจ้าภาพ) ยกเว้นตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้รับ
ผลการประเมิน จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป .ป.ช.) เพื่อรายงานต่อ
นายกรัฐมนตรี พร้อมกับการประเมินของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภาพฯ 

ดังนั้น ตัวชี้วัดบังคับ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดบังคับตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเปน็พิเศษ (Agenda 
base)                     
 
 
 
 
 
 
 

1. ตัวชี้วัดการสรา้งความรบัรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน  

 

1.1 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
ส าคัญที่ทนัต่อสถานการณ ์

 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ได้แก่ ส านักโฆษก และศนูย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime 
Minister Operation Center: 
PMOC)  
 กรมประชาสัมพันธ ์

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจดัการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ   

กรมบัญชีกลาง 

 

2.3 ตัวชี้วัดบังคับ  
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1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
11 ตุลาคม 2559 และมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง  กรม  ตลอดจนผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ  
          ความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้ เป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยให้ผู้บังคับบัญชา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเมินจาก 

1. ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของส่วนราชการ 
2. ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง 
3. ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลส าเร็จของหน่วยงานต่างๆ  
โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ. ประเมินผลทุก 6 เดือน และรายงานตัวชี้วัดและผลการประเมิน

เบื้องต้นตามแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นรายกระทรวง ทุกสามเดือน 
 
ดังนั้น ตัวชี้วัด “การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน” จึงเป็นตัวชี้วัดบังคับ ของส่วนราชการและ

องค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ประเด็นเรื่อง      ตัวชี้วัด 
ปริมาณและประสทิธิภาพของการชี้แจง 1.1 ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 

 แก่ประชาชน 
ความทันต่อสถานการณ ์ 1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

 
  
1.1 ตัวชี้วัด “ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน” 
เกณฑ์การประเมินผล: 
ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ผ่าน ไม่ผ่านการประเมิน 

ร้อยละ 100 < ร้อยละ 100 

 
การด าเนินการ: 
 การด าเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน”  
มีขั้นตอนการด าเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
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1. ส่วนราชการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน* 
2. ส่วนราชการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ  

(ร้อยละ 100) 
3. ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 
 

หมายเหตุ: * การปรับเปลี่ยนแผนฯ ระหว่างปี ให้เสนอแผนฯ ที่ปรับเปลี่ยนมายังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 
 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
เจ้าภาพตัวชี้วัด: ส านักงาน ก.พ.ร. 
 
 ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยก าหนดประเด็นหรือเรื่อง  
ที่มีความส าคัญที่จะต้องสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน และส่วนราชการจะต้องน าไปก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน และระบุประเภทสื่อเพื่อใช้ในการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังตัวอย่างตารางที่ 6 และ 7 
 
ตารางที่ 6 ตัวอย่างการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกรม A 

 
 

ล าดับ เรื่อง ประเด็น 

ความสอดคล้อง
กับนโยบาย

รัฐบาล 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออื่น *ๆ 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

1. การรณรงค์สือ่สาร
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 
ร่วมต้านทุจริต 

สร้างค่านิยม/
วัฒนธรรมในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สจุริต
และไม่ทนต่อการ
ทุจริตคอร์รปัช่ัน 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันการ
ทุจริตคอร์รปัช่ัน 

เยาวชน 
ข้าราชการ  
สื่อมวลชน  

  (1) (1)  งานมอบ
รางวัล (1) 

2. การขับเคลื่อน
ภาครัฐเพื่อยกระดับ
ไปสู่ระบบราชการ 
4.0 

การปรับเปลี่ยน
ระบบราชการสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

เพือ่สร้างการรบัรู้
และเตรยีมความ
พรอ้มให้แก่
หน่วยงานและ
บุคคลากรภาครฐั 

ข้าราชการ (1)      

3. พ.ร.บ. การอ านวย
ความสะดวก 

ความคืบหน้าในการ
ปรบัปรงุบริการ
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. 
การอ านวยความ
สะดวกฯ 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี   

เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจ 

ประชาชน 
ข้าราชการ 

(1)      

4. การปรบัปรงุกฎหมาย
เพือ่อ านวยความ
สะดวกในการประกอบ
ธุรกจิ 

การประกอบธุรกจิ
ในประเทศโดยมี
ความง่าย สะดวก
และรวดเร็ว  

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี  

เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจ 

ประชาชน 
ภาคเอกชน 
ภาคธุรกิจ 
ข้าราชการ 

  (1) (1)   

5. ร่าง พ.ร.ฎ. การ
ก าหนดให้ผูร้บั
ใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนยีมการต่อ
อายุใบอนญุาตแทน
การยื่นค าขอต่อ
ใบอนุญาต พ.ศ…. 

การช าระ
ค่าธรรมเนียม 
การต่ออายุ
ใบอนุญาต ม ี
ความง่าย สะดวก
และรวดเร็ว 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี   

เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจ 

ประชาชน 
ข้าราชการ 

  (1) (1)   
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน ของกรม A 
 

เร่ือง 
ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. การรณรงค์สื่อสารเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 

  - สื่อ online  (1 ) 
- น.ส.พ.  (1 ) 
- งานมอบรางวัล (1 ) 

         

2. การขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อ
ยกระดับไปสู่ระบบราชการ 4.0 

  โทรทัศน ์
(1 ) 

         

3. พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวก 
 

  โทรทัศน์  
(1 ) 

  น.ส.พ.  
(1 ) 

      

4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ 

       สื่อ online 
(1 ) 

น.ส.พ. 
(1 ) 

   

5. ร่าง พ.ร.ฎ. การก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค า
ขอต่อใบอนุญาต พ.ศ…. 

     - สื่อ online  
(1 ) 

- น.ส.พ.   
(1 ) 

      

 
 
1.2 ตัวชี้วัด “ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์” 
เกณฑ์การประเมินผล: 
ตารางที่ 8 เกณฑ์การประเมินผลร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

ผ่าน ไม่ผ่านการประเมิน 

ชี้แจงประเดน็ข่าว 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

ชี้แจงประเดน็ข่าว 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด < ร้อยละ 100 

 
ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชีแ้จงประเด็นข่าวโดยพิจารณาคุณภาพการชี้แจงประเด็นข่าว 

ได้แก่ ชี้แจงภายในเวลาที่ก าหนด (ตรงเวลา) เนื้อหามีความครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทางการเผยแพร่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 ตรงเวลา 
- ตรงเวลา ภายใน 1 วัน   ได้ 1  คะแนน 
- เกิน 1 วัน หรือ ไม่ตอบ  ได้ 0  คะแนน 

 เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น 
- ครบถ้วนทุกประเด็น   ได้ 1 คะแนน 
- ตรงบางประเด็น   ได้ 0.5 คะแนน 
- ไม่ตรงประเด็น   ได้ 0 คะแนน 

 ช่องทางการเผยแพร่ 
- 3 ช่องทาง หรือ มากกว่า  ได้ 1  คะแนน 
- 1 หรือ 2 ช่องทาง   ได้ 0.5  คะแนน 
- ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้  0  คะแนน 
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 ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ 1 วันท าการ 
และมีคะแนนการประมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป 
 
การด าเนินการ: 

ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อจัดท า 
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และขณะนี้ ระบบดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ  
และเพื่อให้การรายงานชี้แจงประเด็นข่าวส าคัญตามตัวชี้วัดนี้สามารถด าเนินการได้โดยเร็ว ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(ส านักโฆษก และ PMOC) กรมประชาสัมพันธ์ และส านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันจัดท าระบบกลุ่มไลน์ (Line Groups)  
เพื่อเป็นช่องทางในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ของส่วนราชการในเบื้องต้นก่อน  ดังแสดงในรูปที่ 1  
โดยก าหนดช่องทางการสื่อสารผ่านการจัดตั้ง 3 กลุ่มไลน์ (Line Groups) ดังแสดงในรูปที่ 2  
  

 
รูปที่ 1 ระบบของการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทนัต่อสถานการณ์ของส่วนราชการ 
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รูปที่ 2 สรุปภาพรวมความเชื่อมโยงแนวทางการด าเนินงานของ 3 กลุ่มไลน ์
 
เจ้าภาพตัวชี้วัด : 1. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ส านักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister 

                 Operation Center: PMOC)  
                     2. กรมประชาสัมพันธ ์

 
2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เป็นตัวชี้วัดบังคับที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่เห็นชอบกับเรื่อง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และมีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
 
ตารางที่ 9 เป้าหมายการประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภาพรวมทั่วประเทศ (ล้านบาท) 2,623,680 819,900 601,260 579,419 623,101 

ประมาณร้อยละ 96 30 22 21 23 
 
 
 
 

- ส่วนราชการ 
- องค์การมหาชน 
- รัฐวิสาหกิจ 

- ส่วนราชการ 
- องค์การมหาชน 
- รัฐวิสาหกิจ 

10.30 น. 

คณะท างานฯ ส่งประเด็น 
     ตอบรับ 

กลุ่มไลน ์3 IR Chat  
(Issue Report Chat)  
ระบบการรายงานการชี้แจง
ประเด็นข่าวของส่วนราชการ 

        รายงานผล 

กลุ่มไลน ์1 ID Chat  
(Issue Discussion Chat)  
คณะท างานก าหนดประเด็น 
การชี้แจงข่าวทันเหตุการณ ์

กลุ่มไลน ์2 IA Chat  
(Issue Assign Chat)  
ระบบการส่งประเด็นข่าว 
ให้แก่ส่วนราชการ 
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 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักเกณฑ์การประเมินฯ ดังกล่าว มีความแตกต่างไปจากระบบการ
ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ที่มีการก าหนดค่าคะแนนเป็นระดับ 1-5 และมีการก าหนดช่วงคะแนน 
(Interval) ไว้ในแต่ละระดับ ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ตัวชี้วัด 
  การประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละรอบ
การประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 กรณี ดังนี้ 

 ผ่าน ผลการ ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ไม่ผ่าน ผลการ ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

2. องค์ประกอบ  
 การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 สูงกว่าเป้าหมาย 

- ผ่านทุกตัวชี้วัด 
- ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชี้วัด 
- ผ่าน 4 ตัวชี้วัดจาก 5 ตัวชี้วัด 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 2 ตัวชี้วัด 
- ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 3 ตัวชี้วัด 
- ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด 
- ผ่าน 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
- ไม่ผ่านทุกตัวชี้วัด 
- อื่นๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
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3. ส่วนราชการ 
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานระดับส่วนราชการเป็นการประเมินผลการปฏิบัติ งาน  
ในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบของส่วนราชการ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

 ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนนิงานอยู่ในระดบัสูงกว่าเป้าหมาย 
ทุกองค์ประกอบทีป่ระเมิน 

 ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนนิงาน อยู่ในระดบัสูงกว่าเป้าหมาย 
ไม่ครบทุกองค์ประกอบทีป่ระเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 

 ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนนิงานอยู่ในระดบัต่ ากว่าเป้าหมายใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินใน
องค์ประกอบอื่นในระดับเปน็ไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 

 
ตัวอย่างการประเมินส่วนราชการ 
 

กรม X องค์ประกอบที่ 1: Functional base 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ตัวชี้วดั ก เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มขึ้น 12%   

ตัวชี้วดั ข 50,000 49,999   

ตัวชี้วดั ค ลดลง 5% ลดลง 4%   

ตัวชี้วดั ง 100 100   

ตัวชี้วดั จ 100 100   

 
 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างการประเมินส่วนราชการ 

 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ผลการประเมิน 
สรุปผลการประเมิน ต่ ากว่าเป้าหมาย 

(<50%) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

(50-67%) 
สูงกว่าเปา้หมาย 

(>67%) 

1. Functional base      

 ระดับคุณภาพ 
 ระดับมาตรฐาน  
 ระดับต้องปรบัปรงุด้าน.... 

2. Agenda base   
 

  

3. Area base   
 

  

4. Innovation base   
 

  

5. Potential base    

ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก  5 ตัวชี้วัด 
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 การด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในลักษณะการบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลาง โดยการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
  
  

 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีข้อสังเกต 

ในเรื่องการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนบูรณาการ และเป้าหมายตัวชี้วัดการให้บริการกระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ เพื่อให้ตัวชี้วัดในแต่ละระดับสามารถสะท้อนต่อผลสัมฤทธิ์  ควรต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานกลาง ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ
ส านักงาน ก.พ.ร เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และเชื่อมโยงเป้าหมายระดับชาติ รวมทั้งสามารถน ามาติดตามประเมินผล
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ร่วมกันกับส่วนราชการทั้ง 20 กระทรวง ด าเนินการปรับปรุงตัวชีว้ัด
ของส่วนราชการตามเอกสารงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ตัวชี้วัดของหน่วยงานกลาง 
ทั้งสามหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดเดียวกัน โดยเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป้าหมายของกระทรวง ซึ่งได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2559 และน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าตัวชี้วัดของปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 นอกจากนี้การด าเนินงาน 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ในการพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12 แล้วยังได้ 
น าแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/ภารกิจ/เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์จัดสรรปี 2560 และแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
(25 แผน) มาเป็นกรอบในการพิจารณาในการจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ดังนั้น การจัดท าตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเป็นการบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลาง โดยมี
การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 และ อื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น (ตามตัวอย่างในรูป 4)  

   

บทท่ี 3 
การก าหนดตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

3.1 การบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลาง  
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ตัวอย่าง : การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับยุทธศาสตร์กระทรวง  
 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างการเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ระดบัชาติกับยุทธศาสตร์กระทรวง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ สนี ้าเงนิ หมายถงึ ตัวชีวั้ดในเอกสารงบประมาณทีเ่สนอ ครม. เมือ่วันที ่11 ต.ค. 59 
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เนื่องจากตัวชี้วัดได้ถูกก าหนดจากการบูรณาการของหน่วยงานกลาง ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ท าให้
ไม่ต้องมีขั้นตอนการเจรจาตัวชี้วัดกับส่วนราชการ และให้คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ เป็นผู้พิจารณา
ก าหนดค่าเป้าหมายในการด าเนินงานของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ  

 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
         คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ท าหน้าที่พิจารณาระบบการประเมินและแนวทางการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ 
 
3.2.2 คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ  

คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของส่วนราชการ 
2. พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)/ตัวชี้วัดร่วม

ระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ค่าเป้าหมาย  
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมอบหมาย  
 

องค์ประกอบ 
1. กรรมการ ก.พ.ร. /อ.ก.พ.ร./ผู้ทรงคุณวุฒิ         เป็นประธานคณะท างาน  
2. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.   เป็นคณะท างาน 
3. ผู้แทน สศช. เป็นคณะท างาน 
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ                      เป็นคณะท างาน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3-5 คน                       เป็นคณะท างาน 

 
   
 
  
 
 
 
 
 

3.2 กลไกการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการเป็นรายกลุ่ม รวม 6 คณะ ดังนี้  
คณะที่ 1: กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1. นายวรากรณ์ สามโกเศศ               ประธานคณะท างาน 

2. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.                คณะท างาน 
3. ผู้แทน สศช.               คณะท างาน 
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ               คณะท างาน 
5. นายจิรุตม์  ศรีรัตนบัลล ์               คณะท างาน 
6. นายศิริชัย  กาญจนวาสี               คณะท างาน 
7. นางสีลาภรณ์  บัวสาย               คณะท างาน 
8. นายมนูญ  สรรค์คุณากร               คณะท างาน 

 

คณะที่ 2: กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน 

1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล               ประธานคณะท างาน  

2. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.               คณะท างาน  
3. ผู้แทน สศช.              คณะท างาน  
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ              คณะท างาน  
5. นายนิพนธ์  พวัพงศกร              คณะท างาน  
6. นายพรสทิธิ์  ศรีอรทัยกุล              คณะท างาน  
7. นายเขมทัต สุคนธสิงห ์              คณะท างาน  
8. นายกงกฤช หิรัญกิจ              คณะท างาน  

 

คณะที่ 3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

1. นายปีติพงษ์ พึง่บุญ ณ อยุธยา             ประธานคณะท างาน 

2. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.              คณะท างาน 
3. ผู้แทน สศช.             คณะท างาน 
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ             คณะท างาน 
5. นายสนิท อักษรแก้ว              คณะท างาน 
6. นายมนูญ  สรรค์คุณากร             คณะท างาน 
7. นายมนูญ ศิริวรรณ              คณะท างาน 
8. นายชิต เหล่าวัฒนา             คณะท างาน 
9. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง             คณะท างาน 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

21 
 

คณะที่ 4: กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 

1. นายธงทอง จันทรางศ ุ            ประธานคณะท างาน 

2. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.             คณะท างาน 
3. ผู้แทน สศช.            คณะท างาน 
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ            คณะท างาน 
5. นายวิทย์  รายนานนท์             คณะท างาน 
6. นายมนูญ  สรรค์คุณากร            คณะท างาน 
7. นางสาวจฑุารัตน์ เอ้ืออ านวย            คณะท างาน 

 

คณะที่ 5: ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

1. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย ์     ประธานคณะท างาน  

2. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.      คณะท างาน  
3. ผู้แทน สศช.     คณะท างาน  
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ     คณะท างาน  
5. นายปรัชญา  เวสารัชช์      คณะท างาน  
6. นายชาตชิาย ณ เชียงใหม่     คณะท างาน  
7. นายจาดุร อภิชาตบุตร     คณะท างาน  
8. พลเอก มนตรี  สังขทรัพย์     คณะท างาน  

 

คณะที่ 6: กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

1. นายมนุชญ์ วฒันโกเมร          ประธานคณะท างาน  

2. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.           คณะท างาน  
3. ผู้แทน สศช.          คณะท างาน  
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ          คณะท างาน  
5. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์          คณะท างาน  
6. นายปรัชญา  เวสารัชช์           คณะท างาน  
7. นายสนิท อักษรแก้ว           คณะท างาน  
8. พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง          คณะท างาน  
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การประเมินผลส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน และขั้นตอนการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

 
ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

           3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น) 
 

 

 
 
ส่วนราชการในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ระดับกรมและกระทรวงที่รับการประเมินตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 153 ส่วนราชการ (ดูรายละเอียด
รายชื่อกรมในภาคผนวก)  

ทั้งนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้น าแนวทางการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับส่วนราชการอื่นๆ  
โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร.ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

 
 
 
 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ (ส่วนราชการจะถูกประเมินอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5) ได้แก ่

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)  

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ
การด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)                                                                                   

บทที่ 4  
วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

4.1 ผู้ประเมิน 

4.2 ผู้รับการประเมิน 

4.3 องค์ประกอบของการประเมิน 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

23 
 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ                                                                      

 
 
 
 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมทั้ง 5 

องค์ประกอบของส่วนราชการผู้รับการประเมิน แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

 ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนนิงานอยู่ในระดบัสูงกว่าเป้าหมายทุก
องค์ประกอบที่ประเมิน 

 ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนนิงาน อยู่ในระดบัสูงกว่าเป้าหมาย 
ไม่ครบทุกองค์ประกอบทีป่ระเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดบัต่ ากว่าเป้าหมาย 

 ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนนิงานอยู่ในระดบัต่ ากว่าเป้าหมายใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินใน
องค์ประกอบอื่นในระดับเปน็ไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
 

 

 
รอบการประเมิน หมายถึง ห้วงเวลาที่จะต้องท าการประเมินปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 
 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4 สรุปผลการประเมิน 

4.5 รอบการประเมินผลส่วนราชการ 
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ขั้นตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก (ตามรูปที่ 5) ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และส านักงาน ก.พ.ร.  

แจ้งกรอบ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในรอบการประเมินทั้ง 2 รอบ ให้แก่ส่วนราชการผู้รับการประเมิน 
 
ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรม ตามองค์ประกอบการประเมิน โดยก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการประเมินแก่ส านักงาน ก .พ.ร. 
แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน ได้แก่ 

 รอบแรก  ภายในสปัดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2560  
 รอบสอง  ภายในสปัดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2560 

 
ขั้นตอนที่ 3  
เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

 รอบแรก  ภายในสปัดาห์ที่ 1 ของเดือนเมษายน 2560 

 รอบสอง  ภายในสปัดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน 2560 
 

ขั้นตอนที่ 4 ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการเสนอนายกรัฐมนตรี 
 รอบแรก       ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2560 
 รอบสอง       ภายในสปัดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 ขั้นตอนการประเมินผลส่วนราชการ 
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ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการเสนอนายกรฐัมนตรี  

ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานข้อเสนอ
ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการและพัฒนานวัตกรรม  

ตามองค์ประกอบการประเมิน ใหก้ับส านักงาน ก.พ.ร.  

  
รอบแรก ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมีนาคม 2560  
รอบสอง ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนสิงหาคม 2560 

เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ  

 

 

 ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก ่
1) Functional base 
2) Agenda base 
3) Area base 
4) Innovation base 
5) Potential base  

 

 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายในรอบการประเมินทั้ง 2 รอบ ให้แก ่
ส่วนราชการผู้รับการประเมิน 

รอบแรก ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2560 
รอบสอง ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2560 

  
  

ขั้นตอนที่ 1 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 

รอบแรก ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเมษายน 2560 
รอบสอง ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน 2560 

  

รูปที่ 5 ขั้นตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ขั้นตอนที่ 4 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของผู้รับประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนราชการผู้รับการประเมินจะต้องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ใหก้ับส านักงาน ก.พ.ร. โดยรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน (Functional base) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
ภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) และองค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ (Potential base) ผ่านระบบการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยแบ่งรอบการรายงาน แบ่งออกเป็น 2 รอบการประเมิน ดังนี้ 

 

 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี 
 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปี 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5  
การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงาน 

ของผู้รับการประเมิน 
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ตัวอย่าง 
ตารางที่ 10 การรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการทั้ง 5 องค์ประกอบ ผ่านระบบการประเมินผลตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-SAR) 
 

 
รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 หน่วยงาน…………………ส านักงานปลัดกระทรวง A...........................  กระทรวง…………………กระทรวง A............................................................   
 
 (   ) รอบที ่1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560    () รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
 

องคป์ระกอบการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนนิงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าท่ีปกติ หรืองาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Functional base) 

1. ความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏบิตัิราชการโดยรวม
ของกระทรวง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 

  
  

1.1 รายได้จากการจ าหน่าย 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

122,090 ลบ. 132,000 ลบ. 
 

  

1.2 ความส าเร็จของการป้องกัน 
 ปราบปราม และบ าบัดรักษา 
 ผู้ติดยาเสพติด 

             

- ร้อยละของพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 62.32 ร้อยละ 60..30  
 

  

- ร้อยละของพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 8.21 ร้อยละ 8.00  
 

  

1.3 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ 
(LPA) 

ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 
 

  

2. ร้อยละของจ านวนเรื่องรอ้งเรียนที่
ได้รบัการแก้ไขของศูนยด์ ารงธรรม
จังหวัด 

   
 

 

- ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน 
ท่ีค้างด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557-2558 และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 
 

  

     - ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีรับเข้าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และสามารถแก้ไข
ปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83 
 

  

3. ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะจาก
การตรวจราชการที่ได้รบัการตอบสนอง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
 

  

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda base)                                       

1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรูค้วามเข้าใจ
แกป่ระชาชน 

 
 

 
  

1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

  

1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทัน 
ต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

  

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นท่ี/
ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณา
การการด าเนินงานหลายพื้นท่ีหรือหลายหน่วยงาน 
(Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจน้ี ไม่ต้องประเมิน)    

1. อัตราผู้เสียชีวิตจากอบุัตเิหตุทางถนน 
   ต่อประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 18 คน ต่อ 
ประชากรแสนคน 

24 คน ตอ่ 
ประชากรแสนคน 

 

  
 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation 
base) 

1. ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

  

2. ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ 

 
 

  

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการท่ีมีความส าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผน
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน
โดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ                                                                

1. การจัดท าและด าเนนิการตามแผน 
   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

ส่วนราชการจัดท ารายงานข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ  
ที่แสดงถึงการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ โดยให้ส่วนราชการส่งรายงานตามข้อเสนอดังกล่าว 
ผ่านระบบการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)  
ตามแบบฟอร์มรายงาน ดังแสดงในรูปที่ 6 และตัวอย่างการจัดท ารายงานดังกล่าว ตามรูปที่ 7  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6 แบบฟอร์มการรายงานการบริหารจัดการและพฒันานวัตกรรมในองค์ประกอบที่ 4 
 
 

สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation base) 
ของ…..(ชื่อส่วนราชการ)…………. 

รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันที่……………….ถึงวันที…่……………. 

ชื่อเร่ือง……………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

1.  หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 

2. วัตถุประสงค ์

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
3. การด าเนินการ 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

รูปภาพประกอบ 
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รูปที่ 7 ตัวอย่างการรายงานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในองค์ประกอบที่ 4 

  
 
 

ตัวอย่าง 
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 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของผู้ประเมิน แบ่งตามล าดับการประเมิน ได้แก่  

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

           3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ผู้ประมินเบื้องต้น) 
 

 
 

 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้ก าหนดให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการ (เบื้องต้น) เพื่อจัดส่งให้กับรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ รองนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี 
 ดังนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงจัดท ารายงานสรุปความเห็นการประเมินส่วนราชการเบื้องต้นเป็นรายกระทรวง 
และส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงในรูปแบบสัญลักษณ์ ในลักษณะที่เป็น Infographic และจะจัดส่งสรุปผล
การประเมินดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 6  
การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงาน 

ของผู้ประเมิน 
 

6.1 ผู้ประเมินเบื้องต้น: เลขาธกิาร ก.พ.ร. 
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ตัวอย่างรายงานสรุปความเห็นเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้ประเมินเบื้องต้น) 
 ตัวอย่างปกรายงานการประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง ดังแสดงตามรูปที่ 8 (1) และรายงานการ
ประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวงในภาพรวม ตามรูปที่ 8 (2)  
 

 

          รูปที่ 8 (1) ตัวอย่างปกแบบรายงานการประเมินผลสว่นราชการระดับกระทรวง  

ตัวอย่าง 
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รูปที่ 8 (2) ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง 
 
รายงานสรุปความเห็นของผู้ประเมินเบื้องต้นโดยเลขาธิการ ก.พ.ร. จะประกอบด้วยรายงานผลการประเมินราย

ตัวชี้วัดทั้ง 5 องค์ประกอบ และการบรรยายสรุปผลการประเมินส่วนราชการภายใน 5 องค์ประกอบ ตามรูปที่ 9 (1) 
และรูปที่ 9 (2) ตามล าดับ 

ตัวอย่าง 
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        รูปที่ 9 (1) ตัวอย่างรายงานสรุปความเห็นของผูป้ระเมินเบื้องต้น (รายตัวชีว้ัด) 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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รูปที่ 9 (2) ตัวอย่างแบบรายงานสรุปความเห็นของผู้ประเมินเบื้องต้น (บรรยายสรปุ) 
 
 

ตัวอย่าง 
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  นอกจากนี้ในรายงานสรุปความคิดเห็นของผู้ประเมินเบื้องต้นโดยเลขาธิการ ก .พ.ร. จะประกอบด้วยสรุปผล
การประเมินด้านศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชงิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ Potential base 
ดังแสดงในรูป 10 

 

 
รูปที่ 10 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประเมินสว่นราชการองค์ประกอบที่ 5 

ตัวอย่าง 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

36 
 

 
 
 
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินส่วนราชการ ของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ  
 

 

                          แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม 

 
       ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของส่วนราชการ  
       หน่วยงาน…………………………………......................................................  กระทรวง…………………………………....................................  
 
 

       ส่วนที่ 2 : การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและศกัยภาพของส่วนราชการ      
             
       (   ) ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมีนาคม 2560     (  ) ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนสิงหาคม 2560 
       โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

องคป์ระกอบการประเมิน 
ระดบั 

หมายเหต ุต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างาน
ตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Functional base) 

   

 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda base)                                                       

   
 

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นท่ี/ท้องถ่ิน ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพื้นท่ีหรือ
หลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจน้ี ไม่ต้องประเมิน)      

   
 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

   
 

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศ                                                                

   

 

 

       ส่วนที่ 2: ผู้ประเมิน ท าเครื่องหมาย   ใน  (  )   
                (   )  มีความคิดเห็นเพิ่มเติม 
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……… 
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……… 
              (   )  ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
       ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมิน 

  ระดบัคณุภาพ เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเปา้หมาย ทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน 
   ระดบัมาตรฐาน เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเปา้หมายไม่ครบทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใด 
 องค์ประกอบหน่ึงได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 
   ระดบัตอ้งปรบัปรุง เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหน่ึง (แม้ว่าจะได้รับการประเมิน 
  ในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสงูกว่าเป้าหมาย) 

                                                                                                                       

                                                                                                                         ………………………………………………… 
                                                                                                                         (……………………………………………….) 
                                                                                        รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/รมต. ว่าการ/รมต. ช่วยว่าการ 
                                                                                                                                        ผู้ประเมินเ 
                                                                                                                 วันท่ี……….. เดือน…………………….. พ.ศ. ……………. 
 
รูปที่ 11 แบบฟอร์มการประเมินส่วนราชการส าหรับรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

ส่วนที่ 1 
ระบุข้อมูลของ 
ส่วนราชการ 

ส่วนที่ 3 
พิจารณา 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ส่วนที่ 2 
พิจารณาผล 
การประเมิน

ประสิทธิภาพฯ 

6.2 ผู้ประเมิน: รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการ  
     หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
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ผู้ประเมินจะประเมินส่วนราชเป็นรายกรม โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตามรูปที่ 11 ให้ครบถ้วน 
ทุกกรม ดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลตามรูปที่ 12 
 

 
 

  
แบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ 

 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลของส่วนราชการ  
หน่วยงาน…………ส านักงานปลัดกระทรวง A……………......................................................  กระทรวง…………………………A...................................................   
 

ส่วนท่ี 2 : การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและศักยภาพของส่วนราชการ      
 (   ) ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดอืนมนีาคม 2560     (  ) ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดอืนสงิหาคม 2560 
            โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานและศักยภาพของส่วนราชการ 
 

  
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

1. ประสิทธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกิจพืน้ฐาน งานประจ างานตามหน้าที่
ปกติ หรอืงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรอืมติคณะรฐัมนตร ี(Functional base) 

   

2. ประสิทธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกิจยทุธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครฐั 
นโยบายเร่งด่วน หรอืภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)                                                       

   

3. ประสิทธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกิจพืน้ที่/ทอ้งถิน่ ภูมิภาค จังหวัด  
กลุ่มจังหวัด หรอืการบูรณาการการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน  
(Area base) (ถ้าไม่มีภารกจินี้ ไม่ตอ้งประเมิน)      

- - - 

4. ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บรกิารประชาชนหรอืหน่วยงาน
ของรฐั (Innovation base) 

   

5. ศักยภาพในการเป็นสว่นราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตรเ์พื่อการพฒันาประเทศ 
ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรฐับาล (Potential base) ประกอบกับ
ผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ                                                                

   

 

ส่วนท่ี 2: ผู้ประเมนิ ท าเครือ่งหมาย   ใน  (  )   
                (   )  มีความคิดเห็นเพิ่มเติม 
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
              (   )  ไม่มีความคดิเห็นเพิม่เติม 
 

ส่วนท่ี 3: สรุปผลการประเมิน 
 

  ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน 
  ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไมค่รบทุกองค์ประกอบที่ประเมนิ  

แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไดร้ับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 
  ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนนิงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง  

(แม้ว่าจะไดร้ับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเปน็ไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
  
                                                                                                                                                                 ………………………………………………… 
                                                                                                                                                                 (……………………………………………….) 
                                                                                            รองนายกรฐัมนตรี/รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรฐัมนตรี/รมต.ว่าการ/รมต. ช่วยว่าการ 
                                                                                                                                              ผู้ประเมนิ 
                                                                                                                         วนัที…่…….. เดือน…………………….. พ.ศ. ……………. 
 

รูปที่ 12 ตัวอยา่งการประเมินประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการของส่วนราชการระดับกรมส าหรับรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ า 
   ส านกันายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

 

ตัวอย่างการประเมิน 
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ภาคผนวก 
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กระทรวง กรม 

1. ส านักนายกรัฐมนตร ี

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กรมประชาสัมพันธ ์
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

2. กระทรวงการคลัง 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรมศุลกากร 
กรมสรรพากร 
กรมสรรพสามิต 
กรมธนารักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

3. กระทรวงคมนาคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
กรมการขนส่งทางบก 
กรมเจ้าท่า 
กรมท่าอากาศยาน 

4. กระทรวงพาณชิย ์

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กรมการค้าภายใน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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กระทรวง กรม 
กรมการค้าต่างประเทศ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

5. กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรมการท่องเที่ยว 
กรมพลศึกษา 

7. กระทรวงพลังงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กรมธุรกิจพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมการข้าว 
กรมชลประทาน 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดนิ 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม 
ส านักงานการปฎิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 
ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมทรัพยากรน้ า 

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
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กระทรวง กรม 

 

กรมป่าไม ้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
กรมที่ดิน 
กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

11. กระทรวงวิทยาศาสตร ์
     และเทคโนโลย ี

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
     และสังคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

13. กระทรวงการพัฒนาสงัคม 
     และความมัน่คงของมนุษย ์

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กรมกิจการผู้สูงอาย ุ
กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

14. กระทรวงวัฒนธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กรมการศาสนา 
กรมศิลปากร 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

15. กระทรวงแรงงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
กรมการจัดหางาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ส านักงานประกันสังคม 

16. กระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานกิจการยุตธิรรม 
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กระทรวง กรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สถาบนันิติวทิยาศาสตร ์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กรมบังคับคด ี
กรมคุมประพฤติ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กรมราชทัณฑ ์
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

17. กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กรมสุขภาพจิต 
กรมอนามัย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

18. กระทรวงการต่างประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
กรมการกงสุล 
กรมพิธีการทูต 
กรมสารนิเทศ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
กรมอาเซียน  
กรมองค์การระหว่างประเทศ  
กรมเอเชียตะวันออก  
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  
กรมยุโรป  
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

19. กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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กระทรวง กรม 

20. ส่วนราชการไมส่ังกัด 
ส านักนายกรัฐมนตร ี 
กระทรวงหรือทบวง 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ส านักพระราชวัง 

 ส านักราชเลขาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


