


                        
 

  

คู่มือการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
พิมพ์คร้ังที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 
จ านวน 550 เล่ม 
 
 
 
จัดท าโดย 
กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
59/1 ถนนพษิณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0 2356 9999 
โทรสาร  0 2281 8279 
www.opdc.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                              
 

 

ค าน า 
 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการ 
และข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ที่  5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก .พ .ร .  
เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการ
ประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก้ไข
ปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุ นการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงาน  
 

ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการฯ ดังกล่าว จึงได้
จัดท าคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ ส่งผล
ให้การประเมินส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ทั้งนี้ หากเกณฑ์การประเมินหรือชื่อตัวชี้วัดใดที่ปรากฏในคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ นี้ ขัดหรือแย้ง
กับหนังสือเวียนที่ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้ข้อความตามคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ นี้ แทน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
กุมภาพันธ์ 2561 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มีที่มาและวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
 มาตรา 3/1 ก าหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ  
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรั บผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 มาตรา 9 (3) ก าหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัด
ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 มาตรา 12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการใ ห้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
โดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
 มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่ อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2559 

บทที่ 1  
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 ที่มา 
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มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 
 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558  
 
มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560  
ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
 
 
 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
มี 2 ประการ ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก้ไข
ปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยสามารถน าผลงานไปใช้
ประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 วัตถุประสงค ์



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
                          
 

3 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา การอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน  
 

 
 
 
หลักการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 
1. กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตาม

หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)  

 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)    

 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base) 

2. การก าหนดจ านวนตัวชี้วัดของทุกองค์ประกอบ มีจ านวนรวม 10 ตัวชี้วัด โดยองค์ประกอบที่ 1 
องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 จ านวนไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดภารกิจส าคัญของรองนายกรัฐมนตรี /
รัฐมนตรี ก าหนด 1 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 จ านวนองค์ประกอบละ 2 ตัวชี้วัด  

 3. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี จะเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัด Agenda ที่ส าคัญ  

บทที่ 2  
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

2.1 หลักการ 
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 4. ปรับค านิยามและประเด็นการวัดในแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้ชัดเจนมากข้ึน ได้แก่ 
 ก าหนดตัวชี้วัดการบูรณาการการท างานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) ไว้ในองค์ประกอบที่ 2 

(Agenda Base) เนื่องจากตัวชี้วัด Joint KPIs เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม Agenda 
ส าคัญ ที่มีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 

 ก าหนดให้มีตัวชี้วัดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด (Function-Area KPIs)  
ในองค์ประกอบที่  3 (Area Base) เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการประเมิน
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ 

 ก าหนดการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ฯ ในองค์ประกอบที่ 4 
(Innovation Base) ให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 (Government 4.0)  

5. ปรับการประเมินการพัฒนานวัตกรรมเฉพาะในรอบการประเมินที่ 2 โดยเสนอนวัตกรรมในรูปแบบ 
นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) หรือนวัตกรรมการให้บริการ (Service Innovation) หรือนวัตกรรมการ
บริการ/ องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นต้น 

6. ปรับวิธีการประเมินผล ในองค์ประกอบที่ 5 Potential Base เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาทของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประเมินผลจาก
ผลผลิตเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS) 

7. การยกเลิกตัวชี้วัด และเพิ่มตัวชี้วัด ได้แก ่
 ยก เลิ กตั ว ชี้ วั ดประ สิทธิ ภาพการ เบิ กจ่ ายง บประมาณ เนื่ อ ง จ ากกระทรวงการคลั ง 

ได้ด าเนินการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
 เพิ่มตัวชี้วัด ในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base และในองค์ประกอบที่ 5 Potential Base ดังนี้  

- ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base  
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 

- ตัวชี้วัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ในองค์ประกอบที่ 5 Potential Base ตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2560  

8. ปรับรอบการประเมินผล ประเมินผลปีละ 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้ 
 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
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คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 โดยก าหนดให้การประเมิน
ประสิทธิภาพของส่วนราชการ ประกอบด้วยการประเมินจ านวน 5 องค์ประกอบ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้น ากรอบ 
การประเมินดังกล่าวมาจัดท าเป็นประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

ตารางที่ 1 กรอบการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างาน
ตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ี
ค ว ามรั บผิ ดชอบหลั ก  ง านตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรอื
มติคณะรัฐมนตรี (Function Base)  

1. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าท่ีปกติ 
หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  

2. การด าเนินงานตามกฎหมาย  
3. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี  
4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 ตัวชี้วัด 
(5+1 บังคับ) 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
หรือการบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)   
(ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด)                                                         

1. การด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
3. การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ

จากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีท่ีก ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการ   

4.  การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 
5. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

(บังคับเฉพาะส่วนราชการ) 
 

3.   ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จั งหวัด ก ลุ่มจั งหวัด (Area Base) 
(ถ้าไม่มีภารกิจน้ี ไม่ต้องประเมิน)                       

1.  การด าเนินงานตามภารกิจในพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  
 กลุ่มจังหวัด 

2.  การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด  
 (Function-Area KPIs) 
 

4.   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จั ด ก า ร ระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ( Innovation 
Base) 

 
 
 
 

1.  การพัฒนานวัตกรรม 
    โดยเสนอข้อเสนอฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น 

1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม 
นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสม และทัน
ต่อสถานการณ์ รวมท้ังให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้ เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมไทย เป็นต้น 

1.2 นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรม 
ท่ีน ามาใช้พัฒนาและสร้ าง คุณค่าในงานบริการภาครั ฐ  
การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริ การใหม่  เพื่อยกระดับ

2 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 กรอบการประเมิน 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 

 
 
 

ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการ
เคลื่อนท่ี การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

1.3 นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational  
Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่  
(New  Process) รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อ
เพิ่ มประสิทธิภ าพในการด า เ นินง านของภาครั ฐ  หรื อ
กระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวาง
ระบบใหม่ซ่ึงส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ  เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

2.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อย
เดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ 
การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลด
ขั้นตอนการท างานและปริมาณงานท่ีซ้ าซ้อน  

 
 
 
 
 
 

5. ศักยภาพในการด าเนินการของ 
ส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (Potential Base) 
 

1.  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
1.1 การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ตามภารกิจ/

บทบาท  ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.2 ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของส่วนราชการจากระบบ Government Fiscal 
Management Information System (GFMIS) 

2.  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

 2 ตัวชี้วัด 
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เชิงยุทธศาสตร์ (29 แผน) มาเป็นกรอบในการพิจารณาในการจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   ดังนั้น การจัดท าตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเป็นการบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลาง  
โดยมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 และอ่ืนๆ ดังกล่าวข้างต้น  
 
ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 

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

 
ตัวอย่างตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานฯ 

   รายได้สทุธิของรัฐบาล  
   ร้อยละของคดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
   GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3  
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาพรวม 
 มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม     

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560  
ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในองค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) ได้ก าหนดให้รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติราชการเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัดส าคัญให้กับส่วนราชการ เพื่อสะท้อนนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  

 
ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. การด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
3. การแกไ้ขปญัหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจทีไ่ด้รบัมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรฐัมนตร/ี

รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ  
4. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 
5. การสร้างความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (บังคบัเฉพาะส่วนราชการ) 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (Agenda Base) 
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ตัวอย่างตัวชี้วัด : การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเร่ืองหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ 
รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 

ตารางที่ 2  ตัวอย่างตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ 
รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด หน่วยงาน  กระทรวง 
 ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 

TAX Single Sign On (TAX SSO) 
 ส านักงานปลัดกระทรวง 
 กรมสรรพากร 
 กรมศุลกากร 
 กรมสรรพสามิต 

กระทรวงการคลัง 

 ความส า เร็จของการจัดท าบัญชี
สมดุล Demand and Supply ของ
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

 ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 กรมหม่อนไหม 
 กรมประมง 
 กรมปศุสัตว์ 
 กรมวิชาการเกษตร 
 กรมการข้าว 
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 กรมชลประทาน 
 กรมพัฒนาที่ดิน 
 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 ความส า เร็จของการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ 

 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 อั นดั บ ในการรายงานประจ าปี
สถานการณ์การค้ามนุษย์ 

 ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 

 ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม 

 จ านวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งในการให้บริการประชาชน 

 ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน  กระทรวง 
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด 

One Day Surgery 
 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง 

 ส า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยง
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียน
กับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 ส า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

 
2 

 
 
 

ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. การด าเนินงานตามภารกิจในพืน้ที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  กลุ่มจังหวัด 
2. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด   (Function-Area KPIs) 

 
ตัวอย่างตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด  

   การจัดการขยะมูลฝอย 
 1. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  

ส่วนราชการสามารถเสนอข้อเสนอฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น 
1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ  

ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมือง 
ให้เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมไทย เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
(Area Base) 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 
(Innovation Base) 
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2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงาน
บริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือ
ปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรบั
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

 
  2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งาน หรือกิจกรรม และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตาม
กรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพื่อน ามา
พิจารณาในการแต่งตั้ง จ่ายค่าตอบแทน  โดยก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวมอย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน 
การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่
ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

 
 
    
 

ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นการจัดท าและด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาทของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรอบการประเมินเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
จากระบบ Government Fiscal Management Information System (GFMIS) 

2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรปูองค์การ 

    การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) เป็นการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560  
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 
ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการท างาน/ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง/ด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน)) ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งหน่วยงานภายใน  
เพื่อรับผิดชอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภายในองค์การที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปในภาพรวม โดยให้
พิจารณามอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จะมี คณะท างาน

พิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
2.4.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ท าหน้าที่พิจารณาระบบการประเมินและแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ
และจังหวัด 

 
2.4.2 คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด 

คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

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 

อ านาจหน้าที่ 
1) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดของส่วนราชการ

และจังหวัด 
2) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) /ตัวชีว้ัด

ร่วมระหว่างกระทรวงและจงัหวัด (Function-Area KPIs) ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
ของส่วนราชการและจังหวัด 

3) พิจารณาเรียกให้ส่วนราชการ/จงัหวัดเข้าชี้แจงข้อมูลตามเหมาะสม 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เก่ียวกับการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 

2.4 กลไกการประเมิน 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 มีรายละเอียดตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงาน 
และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ตารางที่ 3  ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

1. ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2. ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ 
1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
1. การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 
2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

 
องค์ประกอบที่ 2 : ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

เป็นตัวชี้วัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มี
ฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ประเด็นเรื่อง      ตัวชี้วัด 
ปริมาณและประสทิธิภาพของการชี้แจง ตัวชี้วัดที่ 1 :   ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน 
ความทันต่อสถานการณ ์ ตัวชี้วัดที่ 2 :  ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

 
 
 

บทที่ 3 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที่ 1  “ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน” 
เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณ/ จ านวนครั้ง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนการ
ด าเนินงานของส่วนราชการ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
ด าเนินการตามแผนฯ  

ระหว่าง ต.ค. 2560 – ม.ีค. 2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ  

ระหว่าง เม.ย. 2561 – ก.ย. 2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

หมายเหตุ :   การด าเนินการสามารถขยับเดือนได้แต่ต้องอยู่ในรอบการประเมินเดียวกัน และชนิดของสื่อต้องเป็น 
สื่อประเภทเดียวกัน 

 

แนวทางการด าเนินการ 

การด าเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน”  
มีขั้นตอนการด าเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. ส่วนราชการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
  ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยก าหนดประเด็นหารือ

เร่ืองที่มีความส าคัญที่จะต้องสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน และส่วนราชการจะต้องน าไปก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน และระบุประเภทสื่อเพื่อใช้ในการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังตัวอย่างตารางที่ 6 และ 7 

2. ส่วนราชการด าเนนิการตามแผนการสรา้งความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) 
3. ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 

 ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการตามที่ได้ระบุในแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ดังตัวอย่างตารางที่ 8 
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ตารางที่ 6  ตัวอย่างการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกรม A ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางที่ 7 ตัวอย่างการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือนของกรม A 

เร่ือง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การรณรงค์สื่อสารเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 

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

         

2. การขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อ
ยกระดับไปสู่ระบบราชการ 4.0 

     โทรทัศน์ (1 )          

3. พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวก       โทรทัศน์ (1 )   น.ส.พ. (1 )       

4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

       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 ) 

      

หมายเหตุ :    ส่วนราชการสามารถปรับแผนการด าเนินงานระหว่างปี โดยจัดส่งแผนฯ ที่ปรับเสนอมายังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ เรื่อง ประเดน็ ความ
สอดคล้องกบั
นโยบายรัฐบาล 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสือ่ 

โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ ์
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน์ 
(จ านวน) 

สื่ออื่นๆ  
(จ านวน) 

กิจกรรม 
(จ านวน) 

1. การรณรงค์
สื่อสารเสริมสรา้ง 
ธรรมาภิบาล 
ร่วมต้านทุจริต 

สร้างค่านิยม/
วัฒนธรรมในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต
และไม่ทนต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วย
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

เยาวชน 
ข้าราชการ  
สื่อมวลชน  

  
(1) (1) 

 
งาน
มอบ
รางวัล 

(1) 

2. การขับเคลื่อน
ภาครัฐเพื่อ
ยกระดับไปสู่
ระบบราชการ 4.0 

การปรับเปลี่ยน
ระบบราชการสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 

นโยบายการ
พัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

เพื่อสร้างการ
รับรู้และเตรียม
ความพร้อม
ให้แก่หน่วยงาน 
และบุคคลากร
ภาครัฐ 

ข้าราชการ (1) 
     

3. พ.ร.บ. การ
อ านวยความ
สะดวก 

ความคืบหน้า 
ในการปรับปรุง
บริการภาครัฐ  
ตาม พ.ร.บ. การ
อ านวยความ
สะดวกฯ 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ  
20 ปี   

เพื่อสร้าง
ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ประชาชน 
ข้าราชการ 

(1)  (1)    

4. การปรับปรุง
กฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การประกอบธุรกจิ 

การประกอบ
ธุรกิจในประเทศ
โดยมีความง่าย 
สะดวกและรวดเร็ว  

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ป ี 

เพื่อสร้าง
ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ประชาชน 
ภาคเอกชน 
ภาคธุรกิจ 
ข้าราชการ 

  (1) (1)   

5. ร่าง พ.ร.ฎ. การ
ก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบอนุญาต
แทนการย่ืนค าขอ
ต่อใบอนุญาตพ.ศ…. 

การช าระ
ค่าธรรมเนียม 
การต่ออายุ
ใบอนุญาต  
มีความง่าย 
สะดวกและ
รวดเร็ว 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ป ี  

เพื่อสร้าง
ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ประชาชน 
ข้าราชการ 

  (1) (1)   
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ตารางที่ 8 ตัวอย่างการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือนของกรม A 
เร่ือง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ผลการด าเนินงาน 

1. การรณรงค์สื่อสารเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 

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

   - สื่อออนไลน์ เผยแพร่ infographic
โครงการฯ ใน Facebook (OPDC 
fanpage) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  

- หนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2560 

- งานมอบรางวัลที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป 
กทม. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 

2. การขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อ
ยกระดับไปสู่ระบบราชการ 4.0 

  โทรทัศน ์
(1 ) 

   -   ออกอากาศผ่านทางรายการไทยรัฐนิวส์
โชว์ ช่องไทยรัฐทีวี (1 ครั้ง) เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2560  

3. พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวก 
 

  โทรทัศน์  
(1 ) 

  น.ส.พ.  
(1 ) 

- ออกอากาศผ่านทางรายการเรื่องเล่า
เช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (1 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เมื่อวันที่…มีนาคม 2560 
4. ร่าง พ.ร.ฎ. การก าหนดให้ผู้รับ

ใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค า
ขอต่อใบอนุญาต พ.ศ…. 

     - สื่อ online  
(1 ) 

- น.ส.พ.   
(1 ) 

- เผยแพร่ทาง Facebook เมื่อวันที่…
มีนาคม 2561 

- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่…
มีนาคม 2561 

 

เจ้าภาพตัวชี้วัด :  ส านักงาน ก.พ.ร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
                          
 

17 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 “ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์” 
เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์  โดยประเมิน

จากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการชี้แจงประเด็นข่าว 
ที่ครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 
 

ขั้นตอนการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์   

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ตารางที่ 9 เกณฑ์การประเมินผลร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

เกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 : 

ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวโดยพิจารณาคุณภาพการชี้แจงประเด็นข่าว ได้แก่ 
ชี้แจงภายในเวลาที่ก าหนด (ตรงเวลา) เนื้อหามีความครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทางการเผยแพร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   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 
 

ขั้นตอนที่ 1
ส านักโฆษก และกรมประชาสัมพันธ์
แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลาการชี้แจง 
และหน่วยงานท่ีคาดว่าจะเกี่ยวข้อง

แก่ส่วนราชการ

ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตาม
ประเด็นข่าวท่ีจะต้องช้ีแจง

ขั้นตอนที่ 3

ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว
1.  ประเด็นข่าวท่ีช้ีแจง
2.  รายละเอียด/เนื้อหาการชี้แจง
3.  วัน เวลา ที่ช้ีแจง
4.  ช่องทางการเผยแพร่
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   ช่องทางการเผยแพร่ 
- 3 ช่องทาง หรือ มากกว่า  ได้ 1  คะแนน 
- 1 หรือ 2 ช่องทาง   ได้ 0.5  คะแนน 
- ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้  0  คะแนน 

 ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ 1 วันท าการ 
และมีคะแนนการประมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมินรอบที่ 2 : 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณภาพการชี้แจงประเด็นข่าว ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป 

 

เจ้าภาพตัวชี้วัด :  1. ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
                      2. กรมประชาสัมพนัธ์ 

 
องค์ประกอบที่ 4: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ  

ตารางที่ 10 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ ตัวชี้วดัที่ 1 : ข้อเสนอการพฒันานวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  

เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม โดยต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป 

การประเมินผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมในเบื้องต้น จะพิจารณาข้อเสนอ
ของส่วนราชการที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม  จึงจะพิจารณาในส่วนคุณภาพของนวัตกรรมต่อไป 

1.  การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม ดังนี้ 
1.1  ข้อเสนอต้องมีลักษณะเป็นนวัตกรรม 

    นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และการให้บรกิาร 
อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

1.2  ต้องเป็นเรื่องท่ีส่วนราชการยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน  หรือถ้าเป็นเรื่องเดิมต้องมี
ลักษณะที่มีผลการด าเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นผลชัดเจน 

1.3  ต้องเป็นนวตักรรมที่ด าเนนิการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น 
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2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วนของเนื้อหาและคุณภาพของ
นวัตกรรม  

2.1  ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) ประกอบด้วย หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น วัตถุประสงค์  
การด าเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2  คุณภาพของนวัตกรรม (80 คะแนน) ประกอบด้วย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อย
หนึ่งด้าน มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชดัเจน มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์
ได้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานการด าเนินงานจริง ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

 
ตัวชี้วัดที่ 2  “การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน” 

การด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ จ านวน 12 เรื่อง ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1. การลดพลังงาน ก าหนดค่าเป้าหมายการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 10 (ทุกเดือน) เทียบกับค่ามาตรฐาน 
โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 
ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป  

2. การลดกระดาษ ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง รอบ 12 เดือน 
ลดลงได้ร้อยละ 10 โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการนับสะสม เทียบกับจ านวนเงินงบประมาณที่ตัง้ไว้
ส าหรับการซื้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือน 
ที่มีการจัดซื้อกระดาษ  

3. การประหยัดงบประมาณ ก าหนดค่าเป้าหมายงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ในรอบ 12 เดือน ลดลง
ได้ร้อยละ 5  โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ซ่ึงเป็นการนับสะสม โดยงบประมาณท่ีส่วนราชการสามารถ
น ามาประหยัดได้นั้นจะต้องเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งส่วนอ่ืนๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถน ามาประหยัด
งบประมาณได้ โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประหยัดงบประมาณได้  

4. การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการในรอบการประเมินที่ 1 (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) และก าหนดค่า
เป้าหมาย/ผลผลิต โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และให้เริ่มรายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนที่เร่ิมต้นกิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5. กิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 6 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากประเภทเรื่อง
ที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  (2) การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (4) การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ (5) การประหยัด
ทรัพยากร โดยเริ่มด าเนินการเมื่อใดก็ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน 
นับแต่วันเร่ิมต้นกิจกรรมจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 
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ตารางที่ 11  ตารางสรุปแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

เดือนที่เร่ิม
ด าเนินการ 

จ านวน
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ต้องเร่ิม
ด าเนินการ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การรายงานผล 

ตุลาคม 
2560 

3 กิจกรรม 1.  การลดพลังงาน  
      -  ไฟฟ้า 
      - น้ ามันเชื้อเพลิง 

ลดลงร้อยละ 10 
เทียบกับค่ามาตรฐาน 
(ทุกเดือน) 
 

• ราชการบริหาร
ส่วนกลาง  
(ไม่รวมราชการ
ส่วนกลางในภูมภิาค
และราชการ 
ส่วนภูมภิาค) 

รายงานผลการใช้พลังงานทุก
เดือนจนจบปีงบประมาณผ่าน 
www. e-report.energy.go.th 
ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน 

2.  การลดกระดาษ งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อกระดาษลดลง 
ร้อยละ 10   
• รอบที่ 1 ร้อยละ 5 
• รอบที่ 2 ร้อยละ 10 
            (นับสะสม) 

• ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และ
ราชการส่วนกลาง 
ในภูมิภาค 
(ไม่รวมราชการ 
ส่วนภูมภิาค) 

รายงานงบประมาณ 
การจัดซื้อกระดาษทีล่ดลง  
(เฉพาะเดือนท่ีมีการจัดซื้อ
กระดาษ) 

3.  การประหยดั
งบประมาณ  

งบประมาณที่สามารถ
ประหยดัได้ ร้อยละ 5 
• รอบที่ 1 ร้อยละ 2 
• รอบที่ 2 ร้อยละ 5 
(นับสะสม) 

• ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และ
ราชการส่วนกลาง 
ในภูมิภาค 
(ไม่รวมราชการ 
ส่วนภูมภิาค) 

รายงานการใช้งบประมาณที่
ลดลง  
(เฉพาะเดือนท่ีสามารถ
ประหยดังบประมาณได้) 

ตุลาคม 
2560 -
มีนาคม 
2561 

 4.  การใช้ระบบสารสนเทศ  
5.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6.  การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน 
(เรื่องท่ี 4 – 6 ส่วนราชการสามารถเลือกเรื่องใด
ก่อนหลังได้) 

ส่วนราชการสามารถ
ก าหนดผลผลิตตาม
ข้อมูลพื้นฐานของ 
ส่วนราชการ 

 

รายงานผลความ 
ก้าวหน้าในการด าเนินกจิกรรม
ทุกเดือนตั้งแต่เดือนท่ีเริ่มต้น
กิจกรรมจนกว่าจะสิ้นสุด 
แผนการด าเนินงาน   

  

ตุลาคม 
2560 -
กันยายน 
2561 

 พิจารณากิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 6 กิจกรรม โดย
คัดเลือกจากประเภทเรื่องทีด่ าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่  
(1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
(2) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
(3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(4) การเพิม่ประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
(5) การประหยัดทรัพยากร  

ส่วนราชการสามารถ
ก าหนดผลผลิตตาม
ข้อมูลพื้นฐานของ 
ส่วนราชการ 

 

รายงานผลความ 
ก้าวหน้าในการด าเนินกจิกรรม
ทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม
จนกว่าจะสิ้นสุดแผนการ
ด าเนินงาน 
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ตัวอย่างการจัดท าแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

การประเมินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พิจารณาจากจ านวนผลผลิตที่ส่วนราชการสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนเทียบกับจ านวนผลผลิตตามแผนทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

จ านวนผลผลิตที่สามารถด าเนินการได้ตามแผน   x 100   =  ร้อยละ X   
             จ านวนผลผลิตตามแผนทั้งหมด 
 
องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน 2 ประเด็น ดังนี้ 

ตารางที่ 12  ตัวชี้วัดศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน 
ศักยภาพในการด าเนนิการของส่วนราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ตวัชี้วัดที่ 2 : การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

 

 

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

1 การลดพลังงาน  (สนพ. : เจ้าภาพ)
- ไฟฟา้
- น้้ามนัเชื้อเพลิง

5
การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจาก
ค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10

2 การลดกระดาษ 5 งบประมาณทีใ่ช้จัดซ้ือกระดาษลดลง 
รอบ 6 เดือน: ร้อยละ 5
รอบ 12 เดือน: ร้อยละ 10 (สะสม)

3 การประหยัดงบประมาณ 5 งบประมาณทีส่ามารถประหยัดได้
รอบ 6 เดือน: ร้อยละ 2
รอบ 12 เดือน: ร้อยละ 5 (สะสม)

4 การแกไ้ขข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริตหรือละเวน้การปฏิบัติ
หน้าทีโ่ดยมชิอบทีสื่บสวนแล้วมมีลู 

3 แกไ้ขข้อร้องเรียนฯ ได้ร้อยละ 100

5 ปรับปรุงระบบ e-SAR  โดยเพิม่เติมฟงักช์ั่นการออกรายงาน
ส้าหรับการรายงานผลการประเมนิตนเองของส่วนราชการ

4 ระบบ e-SAR ทีม่ฟีงักช์ั่นการออกรายงานฯ 
ของส่วนราชการ

6 การบูรณาการการประเมนิองค์ประกอบที ่5 ของส้านักงาน 
ก.พ.ร. กบัระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย
อตุสาหกรรม/ BOI

2 ระบบการประเมนิผลของจังหวดัใน
องค์ประกอบที ่5 ผ่านระบบ PADME

7 การจัดท้าระบบ Citizen Feedback 1 รายงานการวเิคราะห์ผลส้ารวจความพงึพอใจ
ของประชาชนของหน่วยงานน้าร่อง

8 การจัดท้าระบบการประเมนิสถานะตนเองในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (GOV 4.0 online assessment)

4 ระบบ GOV 4.0 online assessment

9 การประเมนิผู้บริหารองค์การผ่านระบบออนไลน์ 4 ระบบการประเมนิผู้บริหารองค์การ

10 การประชุมด้วย ระบบ Live Meeting 4 ใช้ระบบ Microsoft Office Live Meeting ใน
การประชุมภายในองค์กร

11 จัดท้าช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของ
บุคลากรส้านักงาน แบบออนไลน์ หรือ Application

3 มชี่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งปัญหาการ
ทุจริต

12 จัดต้ัง Design thinking and Service design Center 1 ศูนย์ให้ค้าปรึกษาเพือ่การปฏิรูป (ออกแบบ
ความคิดใหม ่และรูปแบบหรือกระบวนการ
ให้บริการใหม)่

2 2 2 2 2 6 2 3 3 3 4 8

ประเภท 1

2

3

4

5

การเพิ่มประสิทธภิาพของส่วนราชการ

การประหยัดทรัพยากร

ผลผลิต

ตวัอยา่ง  การจดัท าแผนการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิตังิาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล้าดับ
ที่

รวมผลผลิตในแต่ละเดือน

   เร่ืองทีด้่าเนินการ ประเภท
ระยะเวลาในการด้าเนินการ

เร่ืองทีด้่าเนินการตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ตัวชีว้ัดเพื่อการปฏรูิปหวัหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ ์วันที ่25 ส.ค. 2560 (จ้านวน 6 เร่ือง)

เร่ืองทีด้่าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วนัที ่1 ส.ค. 2560  (จ้านวน 6 เร่ือง)

การอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

การบรูณาการการทา้งานระหวา่งหนว่ยงาน/ภาคส่วนอื่น

การปอ้งกัน/แก้ไขปญัหาด้านทจุริต

หมายถงึ ผลผลิต
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ตัวชี้วัดที่ 1  “การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” 
การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท  

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละ 
รอบการประเมินเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ Government Fiscal 
Management Information System (GFMIS) 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ โดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี้ (1) วงเงินงบประมาณ
สูงสุด (2) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ  
(3) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่ วน  
การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณ
แผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร ซึ่งแต่ละโครงการจะต้องมีรหัสงบประมาณที่เป็นเลขรหัส 16 หลักเพื่อใช้ในการ
ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแต่ละโครงการกับกรมบัญชีกลาง 

3. การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ 
 ในรอบการประเมินท่ี 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) ให้ส่วนราชการก าหนดแผน และตั้งค่าเป้าหมาย

ในการด าเนินงานของแต่ละโครงการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในรอบ
การประเมินที่ 1  

 ในรอบการประเมินที่ 2 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61) ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมายผลผลิต
ที่จะส่งมอบในแต่ละโครงการ และก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบการประเมินที่ 2 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

ตารางที่ 13 เกณฑ์การประเมินการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

รอบการประเมินที ่ 1 รอบการประเมินที ่ 2 
วัดผลการด าเนินงานและการใชจ้่ายเงินงบประมาณของ
ส่วนราชการในชว่ง 6 เดือนแรก 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเพื่อแสดงถึงศกัยภาพของส่วนราชการ
ในรอบ 12 เดือน 
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ตัวชี้วัดที่ 2  “การด าเนินการจดัท าแผนปฏิรูปองค์การ” 

การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) เป็นการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560  
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 
ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคล่ือนการปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการท างาน/  
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง/ด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน)) ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งหน่วยงาน
ภายในเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภายในองค์การที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปในภาพรวม 
โดยให้พิจารณามอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว 

หลักการ 
1.  ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการท่ีมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพื่อพลิกโฉม 

(transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง  (Credible and Trusted 
Government) โดยการท างานของภาครัฐต้องมุ่ งสู่ การ เปิดกว้างและเชื่ อมโยงกัน  (Open & Connected 
Government) การท างานท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และการเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความคล่องตัวกระชับ
มากขึ้น มีการผ่องถ่ายภารกิจที่ไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่ส าคัญ คือ  

     1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่  
        2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และตอบโจทย์

ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform  
     3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 
     4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจ และการปฏิบัติงาน

ในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform  
3.  การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวชี้วัดนี้ ประกอบด้วย 

3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญการเชื่อมโยงภารกิจของ

กระทรวงกับนโยบายที่ส าคัญของประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ที่มี
ผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการ
เตรียมพร้อมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต โดยการก าหนด Value 
Proposition, Portfolio Analysis, Business Model และการปรับบทบาทไปสู่ Government 4.0 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบัน
ทั้งส่วนภารกิจหลัก (Core function) และภารกิจรอง (Non-core function) เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจของกรม โดยมีเป้าหมายหลักให้หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ทั้งในส่วนโครงสร้างหน่วยงานที่มี  
ความกระชับคล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการท างานที่ใช้ digital platform เพื่อตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนผู้ใช้บริการในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เอ้ือต่อสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทัลอนาคต 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้รองรับต่อการท างานในบทบาทภารกิจและรูปแบบการท างานใหม่ของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่และ
อ านาจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้างและอัตราก าลัง เป็นต้น 
 
แนวทางการด าเนินการ : 

การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การตามตัวชี้วัดนี้ แยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  ส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง) 

 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง และแผนปฏริปู
องค์การระดับกรม โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

ตารางที่ 14 รายละเอียดการด าเนินงานแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง และแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม 

 รายละเอียดการด าเนินงาน 
1.  แผนปฏิรูปองค์การระดับ

กระทรวง 
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง 

1.1 ความเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับนโยบายที่ส าคัญของประเทศ 
(ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี/แผนฯ 12/นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0) (แบบฟอร์ม 1.1) 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) 
ที่มีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง (แบบฟอร์ม 1.2) 

1.3 การวิ เคราะห์ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งของกระทรวง 
(organization capacity) ในด้านต่าง ๆ (เช่น โครงสร้าง กระบวนงาน กฎหมาย 
บุคลากร เทคโนโลยี เป็นต้น) (แบบฟอร์ม 1.3) 

1.4 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต 
1.4.1 Value proposition statement (แบบฟอร์ม 1.4.1) 
1.4.2 Portfolio analysis (แบบฟอร์ม 1.4.2)          
1.4.3 Business model (แบบฟอร์ม 1.4.3) 
1.4.4 Government 4.0 : กระทรวง 4.0 (แบบฟอร์ม 1.4.4) 

1.5 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม (แบบฟอร์ม 1.5) 
2. แผนปฏิรูปองค์การระดับกรม 
(ส าหรับกระทรวงการต่างประเทศ 
ให้ท าแผนปฏิรูปองค์การในภาพ
กระทรวง) 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม 
2.1 การวิเคราะห์ภารกิจของกรมในปัจจุบัน (As-Is) 
      2.1.1 วิเคราะห์ภารกิจหลัก vs ภารกิจรอง (แบบฟอร์ม 2.1.1) 
2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม (To-Be) 

2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : ภารกิจหลัก 
(Core function) และภารกิจรอง (Non-Core function) (แบบฟอร์ม 2.2.1) 
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 รายละเอียดการด าเนินงาน 
2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราก าลัง ที่จะรองรับ

บทบาทใหม่ในอนาคต (แบบฟอร์ม 2.2.2) 
2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) (แบบฟอร์ม 2.2.3) 
 ส่วนที่ 3 ภาคผนวก (แบบฟอร์ม 3.1 – 3.3) 

 
ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ  ได้ดังภาพ 
 
                                 (Organizational Transformation Plan) 

       1)

         1.1          1.2          1.3          1.4.1          1.4.2          1.4.3          1.4.4          1.5

         2.1.1          2.2.1          2.2.1          2.2.2          2.2.3

         3.1          3.2          3.3

                                                        
                                   

                                                                  
                                 

1

2

                                                     
                                                               

          
3

                                     

         :
                      1.4.2                   

                         2.1.1     2.2.1         
                                          
         1.3             

                      1.5                  
                2.2.3                          

 

หมายเหตุ :   1.  การวิเคราะห์ในหัวข้อ 1.4.2 ระดับกรม จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากหัวข้อ 2.1.1 และ 2.2.1 ของแต่ละ 
ส่วนราชการระดับกรม ประกอบกับผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ 1.3 ระดับกระทรวง 

2.  การวิเคราะห์ในหัวข้อ 1.5 จะเป็นการประมวลผลข้อมูลจากหัวข้อ 2.2.3 ในแต่ละสว่นราชการระดับกรม 
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 กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง  

 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนปฏิรูปองค์การระดับกรม 
 

ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกรม 
1.1 ความเชื่อมโยงภารกิจของส่วนราชการกับนโยบายที่ส าคัญของประเทศ 

(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนฯ 12/นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0) (แบบฟอร์ม 1.1) 
1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ที่

มีผลกระทบต่อการท างานของสว่นราชการ (แบบฟอร์ม 1.2) 
1.3 การวิเคราะห์ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งของส่วนราชการ 

(organization capacity) ในด้านต่าง ๆ  (เช่น โครงสร้าง กระบวนงาน กฎหมาย 
บุคลากร เทคโนโลยี เป็นต้น) (แบบฟอร์ม 1.3) 

1.4 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการในอนาคต 
1.4.1 Value proposition statement (แบบฟอร์ม 1.4.1) 
1.4.2 Portfolio analysis (แบบฟอร์ม 1.4.2)          
1.4.3 Business model (แบบฟอร์ม 1.4.3) 
1.4.4 Government 4.0 : กรม 4.0 (แบบฟอร์ม 1.4.4) 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม 
2.1 การวิเคราะห์ภารกิจของกรมในปัจจุบัน (As-Is)  

2.1.1 วิเคราะห์ภารกิจหลัก vs ภารกิจรอง (แบบฟอร์ม 2.1.1) 
2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม (To-Be) 

2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : ภารกิจหลัก 
(Core function) และภารกิจรอง (Non-Core function) (แบบฟอร์ม 2.2.1) 

2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราก าลัง ที่จะรองรับ
บทบาทใหม่ในอนาคต (แบบฟอร์ม 2.2.2) 

2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – พ.ศ. 2564) (แบบฟอร์ม 2.2.3) 
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก (แบบฟอร์ม 3.1 – 3.3) 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
                          
 

28 
 

ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ  ได้ดังภาพ 

                                 (Organizational Transformation Plan) 
       2)

         1.1          1.2          1.3          1.4.1          1.4.2          1.4.3          1.4.4

         2.1.1          2.2.1          2.2.1          2.2.2          2.2.3

         3.1          3.2          3.3

                                                                                   

                                                                          
                         

1

2

                             

         :
                                    

                             1.4.2 
                                
       1.3                 

                      2.1.1-2.2.1     
                                 
                        1.4

 
หมายเหต ุ: 1.  การวิเคราะห์ระดับความเข้มแข็งและขีดความสามารถขององค์การในหัวข้อ 1.4.2 ให้ส่วนราชการ 

ใช้ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ 1.3 ประกอบการพิจารณา 
 2.  การวิเคราะห์ในหัวข้อ 2.1.1 - 2.2.1 ต้องสอดคล้องกับทิศทางอนาคตของหน่วยงานที่วิเคราะห์ไว้ในหัวข้อ 1.4 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

 เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  และส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง) 

 การประเมินผลพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การทั้ง 2 ส่วนคือ  

1. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง (ทุกกรมในสังกัดกระทรวงด าเนินการร่วมกัน) 
2. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม 
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 โดยพิจารณาผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 
 รอบการประเมินที่ 1 

(31 มี.ค. 61) 
รอบการประเมินที่ 2 

(30 ก.ย. 61) 
แผนปฏิรูปองค์การ
ระดับกระทรวง 

 ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้
จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ 
(ส่วนที่ 1 : แบบฟอร์มที่ 1.1 – 1.5) 
100% 

 ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที่
ป ร ับตามข ้อส ัง เกตคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีที่ไม่มีการแก้ไข  
ในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่าผ่าน
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้) 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที ่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส่วนราชการระดับกรม 

แผนปฏิรูปองค์การ
ระดับกรม 

 ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้
จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ  
(ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 3 : แบบฟอร์มที่ 
2.1.1 – 3.3) 100% 

 กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง  

 การประเมินผลพิจารณาจากผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 

 รอบการประเมินที่ 1 
(31 มี.ค. 61) 

รอบการประเมินที่ 2 
(30 ก.ย. 61) 

แผนปฏิรูปองค์การ
ระดับกรม 

 ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้
จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ  
(ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 3 : แบบฟอร์มที่ 
1.1 – 3.3) 100% 

 ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที่
ป ร ับตามข ้อส ัง เ กตคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีที่ไม่มีการแก้ไข  
ในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่าผ่านการ
ประเมินตามตัวชี้วัดนี้) 

 แผนปฏิบ ัต ิการ (Action Plan) ที ่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส่วนราชการระดับกรม 
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 แนวทางการประเมิน : 

   แนวทางการพิจารณาประเด็นการประเมินความครบถ้วนของข้อมูลการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ พิจารณา
จากข้อมูลที่ส่วนราชการวิเคราะห์และระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังนี้ 

แผนปฏิรูปองค์การ แบบฟอร์ม ประเด็นการประเมินความครบถ้วน 
ส่วนที่ 1 1.1  การวิเคราะห์ภารกิจของกระทรวงแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี/แผนฯ 12/นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0 ได้อย่างครอบคลุม และ
ระบุในประเด็นที่เก่ียวข้องได้อย่างชัดเจน 

 1.2  การวิ เคราะห์ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง 
ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ Disruptive Technology 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก Mega trend ที่เกิดขึ้น อธิบาย
ได้อย่างชัดเจน 

 1.3  การวิเคราะห์ organization capacity ของกระทรวง สามารถอธิบาย
และยกตัวอย่างได้ชัดเจนถึงสิ่งที่เป็นจุดแข็ง และจุดที่กระทรวงต้อง
พัฒนา 

 1.4  การวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกระทรวงในอนาคต มีความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท างานของ
กระทรวงและขีดความสามารถของกระทรวง และรองรับการขับเคลื่อน 
Gov 4.0 ได้ครบทุกมิติ 

 1.5  การวิเคราะห์ Business model ในอนาคตของกระทรวง ครอบคลุม
ทุกภารกิจหลักของกระทรวง และมีความเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ 
Portfolio Analysis ของกระทรวง 

ส่วนที่ 2 2.1.1-2.2.1  การวิเคราะห์ภารกิจหลัก (core function) ต้องมีความเชื่อมโยงกับ
หัวข้อ 1.4 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต 

 2.2.1  ข้อเสนอการปรับเปลี่ยน ต้องแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระบบ
วิธีการท างานแบบเดิมได้อย่างชัดเจน 

 2.2.1-2.2.3  ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนมีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น ลดอัตราก าลัง 
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว 

 2.2.3  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของกรมมีการจัดล าดับความส าคัญในแต่ละด้าน  
มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดในการ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน สามารถน าไปวัดผลได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ต่อไป 

ส่วนที่ 3 3.1 – 3.3  ข้อมูลพื้นฐานของกรมในปัจจุบัน : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/หน้าที่และอ านาจ/
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/งบประมาณ/กฎหมายที่ส าคัญ/
โครงสร้างและอัตราก าลัง 
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 เงื่อนไขการประเมิน : 

1.  ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ในรูปแบบ
ไฟล์ PowerPoint และรูปแบบไฟล์ PDF ในระบบ e-SAR (แบบฟอร์มที่ 1.1 – 3.3)  

 การประเมินรอบ 1 ภายในวันที่ 2 – 12 เมษายน 2561 
 การประเมินรอบ 2 ภายในวันที่ 1 – 12 ตุลาคม 2561 

ส าหรับส่วนราชการกลุ่มที่ 1 การรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง (แบบฟอร์มที่ 
1.1 – 1.5) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้รายงาน  

2. ให้ทุกส่วนราชการจัดส่งเอกสารไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 

 การประเมินรอบ 1 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 
ส่วนราชการกลุ่มที่ 1 : จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง และแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม 

จ านวนอย่างละ 3 ชุด เพื่อใช้น าเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ แผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวงให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดส่งรายงาน 

ส่วนราชการกลุ่มที่ 2 : จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม จ านวน 3 ชุด เพื่อใช้น าเสนอคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  การประเมินรอบ 2 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 
จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวงและแผนปฏิรูปองค์การระดับกรมฉบับสมบูรณ์  (ปรับตาม

ข้อสังเกตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) และแผนปฏิบัติการ (Action  Plan) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส่วนราชการระดับกรม จ านวน 1 ชุด ส าหรับส่วนราชการกลุ่มที่ 1 แผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวงให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดส่งรายงาน (ในกรณีที่ส่วนราชการไม่มีการแก้ไขในรอบการประเมินที่ 1 ไม่ต้องจัดส่งแผน
ปฏิรูปองค์การ ให้จัดส่งเฉพาะแผนปฏิบัติการ (Action  Plan) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของส่วนราชการระดับกรมเท่านั้น) 

หมายเหตุ :  

 1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่งผลการพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ส่วนราชการทราบภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ส่วนราชการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) หัวข้อ
หนังสือเวียนส านักงาน ก.พ.ร. 
 3. แบบฟอร์การรายงานผลการประเมินอยู่ในบทที่ 5 
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การประเมินส่วนราชการ 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน รอบการประเมิน และขั้นตอนการประเมิน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

4.1 ผู้ประเมิน 

ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ได้แก่  

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

           3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น) 

4.2 ผู้รับการประเมิน 

ส่วนราชการในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ระดับกรม และกระทรวงที่รับการประเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 151 ส่วนราชการ (รายชื่อส่วนราชการ
ที่รับการประเมินฯ ปรากฏในภาคผนวก)  

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

 
4.3 หลักเกณฑ์การประเมิน 
 

ส านักงาน ก.พ.ร. ยังคงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการเดิมเหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการฯ 
ประกอบด้วยการประเมินใน 2 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

บทที่ 4 
การประเมินส่วนราชการ 
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4.3.1 การประเมินระดบัตัวชี้วัด 
  การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละรอบการ
ประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 กรณี ดังนี้ 

 ผ่าน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ไม่ผ่าน ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ตัวอย่างการประเมินระดับตัวชี้วัด 

4.3.2 การประเมินระดับองค์ประกอบ 

 การประเมินผลในแต่ละองค์ประกอบ พิจารณาจากผลการด าเนินงานในระดับตัวชี้วัด โดยมีเกณฑ์การประเมิน 
3 กรณี ดังนี้ 

 สูงกว่าเป้าหมาย - ผ่านทุกตัวชี้วัด 
- ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชี้วัด 

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

 ต่ ากว่าเป้าหมาย - ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 3 ตัวชี้วัด 
- ไม่ผ่านทุกตัวชี้วัด 
- อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมาย  

หรือสูงกว่าเป้าหมาย 

ตัวอย่างการประเมินระดับองค์ประกอบ 

 
 

องค์ประกอบ 
การประเมิน  

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการ       
ด าเนินงาน 

     ผล           คะแนน ITA 
   ประเมิน 

1. Function Base                            1. ตัวชี้วดั ก       100.00 
(ร้อยละ) 

      100.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

Function Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base สรุปผลประเมิน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
ระดบัมาตรฐาน 

 
                            

องค์ประกอบ 
การประเมิน ประเด็นการประเมิน     เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 
       ผล           คะแนน ITA 
      ประเมิน      

1. Function Base   1. ตัวชี้วดั ก 100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

    

            

        

  2. ตัวชี้วัด ข 15.00 
(ร้อยละ) 

19.61 
(ร้อยละ) 

 

 
 

            

        

  3. ตัวชี้วัด ค 100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

            

       

   4. ตัวชี้วดั ง 
 
 
 

100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 
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4.3.3 สรุปผลการประเมินส่วนราชการ 
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในภาพรวม 

ทั้ง 5 องค์ประกอบของส่วนราชการ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

 ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 
ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน 

 ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 
ไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 

 ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 
ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง  (แม้ว่าจะได้รับการประเมิน 
ในองค์ประกอบอ่ืนในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 

ตัวอย่างสรุปผลการประเมิน 

 
4.4 รอบการประเมิน 

รอบการประเมิน หมายถึง ระยะเวลาที่จะต้องท าการประเมินปีละ 2 คร้ัง ดังนี้ 
 คร้ังที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 
 คร้ังที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

4.5 ขั้นตอนการประเมิน 

ขั้นตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 
แจ้งกรอบตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในรอบการประเมินทั้ง 2 รอบ ให้แก่ส่วนราชการผู้รับการประเมิน 

ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการรายงานผลการประเมินฯ โดยก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการประเมิน 
ผ่านระบบ e-SAR ของส านักงาน ก.พ.ร. โดยแบ่งเป็น 2 รอบการรายงาน ได้แก่ 

 รอบแรก ภายในสปัดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2561  
 รอบสอง ภายในสปัดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2561 

ขั้นตอนที่ 3  เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรั ฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

 

 

Function Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base สรุปผลประเมิน 

สูงกว่าเปา้หมาย 

 

สูงกว่าเปา้หมาย 

 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

สูงกว่าเปา้หมาย 

 
ระดบัมาตรฐาน 
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ขั้นตอนที่ 4 ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการเสนอนายกรัฐมนตรี  ดังรูป 

 
ส าหรับรายละเอียดการส่งแผนและการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตารางด้านล่างนี้ 

ตารางที่ 15  สรุปการส่งแผนและการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด ประเด็น ก าหนดส่ง 

1 ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 
 

 แผนการสรา้งความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 รายงานผลตัวช้ีวัดการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน  

 30 พฤศจิกายน 2560 
 รายงานในระบบ e-SAR  
 การประเมินรอบ 1 ภายใน

วันท่ี 2 - 12 เมษายน 2561 
 การประเมินรอบ 2 ภายใน

วันท่ี 1 - 12 ตุลาคม 2561 
2 ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 

 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ  
 รายงานผลตัวช้ีวัดการพัฒนานวัตกรรม  

 
       

 30 พฤศจิกายน 2560 
 รายงานในระบบ e-SAR  
 การประเมินรอบ 2 ภายใน

วันท่ี 1 - 12 ตุลาคม 2561 
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ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด ประเด็น ก าหนดส่ง 

3 ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนา
ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 รายงานผลตัวช้ีวัดการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานรายเดือน  
 การรายงานเดือนตลุาคม 2560  

 
 การรายงานเดือนถัดไป (เดือนพฤศจิกายน 

2560 เป็นต้นไป) 

 15 พฤศจิกายน 2560 
 รายงานในระบบ e-SAR  

 
 ภายในวันท่ี 1 - 10 พฤศจิกายน 

2560 
 ภายในวันท่ี 1 - 10 ของเดือน

ถัดไป 
4 ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การจัดท า

และด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 

 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ 
ที่ส่วนราชการคัดเลือก 10 โครงการ  

 รายงานการจัดท าและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

 30 พฤศจิกายน 2560 
 
 รายงานในระบบ e-SAR  
 การประเมินรอบ 1 ภายใน 

วันท่ี 2 - 12 เมษายน 2561 
 การประเมินรอบ 2 ภายใน 

วันท่ี 1 - 12 ตุลาคม 2561 
5  ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การ

ด าเนนิการจัดท าแผน
ปฏิรปูองค์การ 

 รายงานการด า เ นินการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ 

 รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดฯ ในระบบ e-SAR  
 การประเมินรอบ 1 ภายใน

วันท่ี 2 - 12 เมษายน 2561 
  การประเมินรอบ 2 ภายใน

วันท่ี 1 - 12 ตุลาคม 2561 
   จัดส่งเอกสารไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 

 การประเมินรอบ 1 ภายใน
วันท่ี 18 เมษายน 2561  

 การประเมินรอบ 2 ภายใน
วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของผู้รับประเมิน มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนราชการผู้รับการประเมินจะต้องรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับส านักงาน ก.พ.ร. โดยรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน (Functional Base) 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามภารกิจพื้นที่/ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) และองค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการ
ด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (Potential Base) ผ่านระบบการประเมินผลตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยแบ่งรอบการประเมินออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

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

การรายงานผลการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน  

ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (e-SAR) ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 3  

 รอบการประเมินท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ให้ส่วนราชการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR 
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2561 

 รอบการประเมินที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)  ให้ส่วนราชการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR 
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 
การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงานของผู้รับการประเมนิ 
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Base) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม 

ประเมินเฉพาะรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) ส่วนราชการรายงานผลตัวชี้วัด 
การพัฒนานวัตกรรมผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (e-SAR) ภายในวันที่ 1 - 12 ของเดือนตุลาคม 2561  

แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัด 4.1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ต้ังแต่วันที่……………….ถึงวันที…่……………. 

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

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

 

1. หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 

2. วัตถุประสงค ์

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

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

 

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

 

3. การด าเนินการ 

5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

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

 

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

รูปภาพประกอบ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เรื่อง มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1. การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ า  
ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป  

2. การลดกระดาษ ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการจัดซื้อกระดาษ  

3. การประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการ
ประหยัดงบประมาณได้  

4. การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
เดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

5. กิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 6 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ให้รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน นับแต่วัน
เร่ิมต้นกิจกรรมจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

ล้าดับที่    เร่ืองทีด้่าเนินการ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน รายละเอยีดการด้าเนินงาน
เร่ืองทีด้่าเนินการตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วดัเพือ่การปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์  วนัที ่25 ส.ค. 2560 (จ้านวน 6 เร่ือง)

1 การลดพลังงาน (ไฟฟา้และน้้ามนั) 
(สนพ. : เจ้าภาพ)

การลดพลังงานของหน่วยงานลดลง
เทียบจากค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10

2 การลดกระดาษ งบประมาณทีใ่ช้จัดซ้ือกระดาษลดลง 
รอบ 6 เดือน: ร้อยละ 5
รอบ 12 เดือน: ร้อยละ 10 (สะสม)

ผลการประหยัดงบประมาณการจัดซ้ือกระดาษ คิดเป็น….%
สตูรค านวณ
งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษทีป่ระหยัดได้ (สะสม) (ต.ค. – ….) x   100
   งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษทีต้ั่งไว ้(ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561)

(1) งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษทีต้ั่งไว ้(ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561)………(บาท)
(2) งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษทีต้ั่งไว ้(เดือน...)……………..(บาท)
(3) งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษทีใ่ช้จริง (เดือน...)………………...(บาท)
(4) งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษทีป่ระหยัดได้ (เดือน...)……………..(บาท)
(5) งบประมาณการจัดซ้ือกระดาษทีป่ระหยัดได้ (สะสม) (ต.ค. - ....) ………......(บาท)

3 การประหยัดงบประมาณ งบประมาณทีส่ามารถประหยัดได้
รอบ 6 เดือน: ร้อยละ 2
รอบ 12 เดือน: ร้อยละ 5 (สะสม)

ผลการประหยัดงบประมาณคิดเป็น….%
สตูรค านวณ
    งบประมาณทีป่ระหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค. - …. ) x 100
งบประมาณทีจ่ะน้ามาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561)

(1) งบประมาณทีจ่ะน้ามาประหยัดได้* (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561)………………(บาท)
(ให้ระบุประเภทและจ้านวนเงินงบประมาณของรายจ่าย/โครงการทีน่้ามาค้านวณเป็นงบประมาณทีจ่ะ
น้ามาประหยัดได้)
(2) งบประมาณทีป่ระหยัดได้จริง (เดือน...)……………..(บาท)
(ให้ระบุข้อมลูโครงการ/กจิกรรม/ประเภทรายจ่าย และจ้านวนงบประมาณแต่ละรายการทีป่ระหยัดได้)
(3) งบประมาณทีป่ระหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค. - ...)...................(บาท)
(ให้ระบุข้อมลูโครงการ/กจิกรรม/ประเภทรายจ่าย และจ้านวนงบประมาณแต่ละรายการทีป่ระหยัดได้ 
โดยนับสะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม)

4
5
6

เร่ืองทีด้่าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วนัที ่1 ส.ค. 2560  (จ้านวน 6 เร่ือง)
7
8
9
10
11
12

รายงานผลการลดพลังงานผ่าน wwwe-report.energy.go.th

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดที ่4.2 การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏิบตังิาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกรม………………………… (ประจ าเดอืน …………...............)

        หมายเหตุ 1) งบประมาณทีจ่ะน้ามาประหยัดได้ (ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561)  หมายถึง งบประมาณประเภทงบด้าเนนิงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนนุ และงบรายจ่ายอื่น ทีเ่บกิจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทัง้ส่วนอื่นๆทีส่่วนราชการเหน็วา่จะสามารถน้ามาประหยัดงบประมาณได้ 
                 2) ส่วนราชการจะต้องรายงานการพัฒนาประสิทธภิาพการปฏบิติังานมายังส้านกังาน ก .พ.ร. เปน็รายเดือนโดยผ่านระบบ e-SAR ทกุเดือน
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องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

ตัวชี้วัดที่ 5.1   การจัดท าและด าเนินการแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (รอบที่...) 
 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรปูองค์การ 

แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดที่ 5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

ส่วนที่ 1 : บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง…………….. 

แบบฟอร์ม 1.1 ความเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวง…กับนโยบายที่ส าคัญของประเทศ 

 แบบฟอร์ม รายงานตวัชี้วัดที่...การด าเนินการตามแผนการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิ(รอบที.่..)

หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน รอ้ยละ เปา้หมาย ผลเบกิจา่ย รอ้ยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เบกิจา่ย

เฉลีย่ผลการด าเนินงาน ผลเบกิจา่ย (GFMIS)

แผนงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ ชื่อโครงการ
รหัส

งบประมาณ 
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ 
(ลา้นบาท)

รอบที่…
ผลการด าเนินงาน
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แบบฟอร์ม 1.2  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ที่มีผลกระทบต่อการท างาน
ของกระทรวง……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม 1.3  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ/ ความเข้มแข็งของกระทรวง…………….(organization capacity)  
ในด้านตา่ง ๆ (จุดแข็ง) 
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แบบฟอร์ม 1.3  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ/ ความเข้มแข็งของกระทรวง…………….(organization capacity)  
ในด้านตา่ง ๆ (จุดอ่อน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 1.4.1  Value Proposition Statement ของกระทรวง……………. 
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แบบฟอร์ม 1.4.2 Portfolio Analysis : กระทรวง…………………………….. 

 
แบบฟอร์ม 1.4.2 Portfolio Analysis : กรม…………………………….. 
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แบบฟอร์ม 1.4.3 Business Model : กระทรวง…………………………….. 

 
แบบฟอร์ม 1.4.4 Government : กระทรวง 4.0…………………………….. 
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แบบฟอร์ม 1.5 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม : กระทรวง…………………………….. 

 
ส่วนที่ 2 : บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม……………………………………. 
แบบฟอร์ม 2.1.1 วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรองของกรม………………………………….. 

 
 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
                          
 

46 
 

แบบฟอร์ม 2.2.1 ข้อเสนอปรับบทบาทภารกิจของกรม…………… : ภารกิจหลัก (Core function) 

แบบฟอร์ม 2.2.1 ข้อเสนอปรับบทบาทภารกิจของกรม…………… : ภารกิจรอง (Non-Core function) 
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แบบฟอร์ม 2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งและอัตราก าลังที่จะรองรับบทบาทภารกิจใหม่ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม 2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนในระยะ 3 ปี ของกรม……………………. 
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ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก : ข้อมูลพื้นฐานกรม…………………………… 

แบบฟอร์ม 3.1 ข้อมูลพื้นฐานกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยทุธ์
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แบบฟอร์ม 3.3 โครงสร้างและอัตราก าลัง  
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ตัวอย่าง  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Function Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base สรุปผลประเมิน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
ระดบัมาตรฐาน 

 
                                     

องค์ประกอบ 
การประเมิน ประเด็นการประเมิน     เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 
       ผล           คะแนน ITA 
      ประเมิน      

1. Function base 1. ตัวชี้วัด ก 100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

    

            

        

2. ตัวชี้วัด ข 15.00 
(ร้อยละ) 

19.61 
(ร้อยละ) 

 

 
 

            

        

3. ตัวชี้วัด ค 100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

            

       

 4. ตัวชี้วัด ง 100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

            

               

2. Agenda base 1. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน   
   

 

   1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
        แก่ประชาชน 

100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

   

 

   1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญทีท่ันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 
 
2. ตัวช้ีวัด agenda จากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

100.00 
(ร้อยละ) 
100.00 
(ร้อยละ)

 
100.00 

(ร้อยละ) 
  

100.00 
(ร้อยละ)

   

 

3. Area base ไม่มีตัวชีว้ัดในองค์ประกอบที ่3 - -  

4. Innovation base 1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  50 
(คะแนน) 

50 
(คะแนน) 

   

 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 80.00 
(ร้อยละ) 

70.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

 

 

5. Potential base 1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 
2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
 

100.00 
(ร้อยละ) 
100.00 
(ร้อยละ) 

 

100.00 
(ร้อยละ) 
100.00 
(ร้อยละ) 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของผู้ประเมิน แบ่งตามล าดับการประเมิน ได้แก่ 

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

           3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น) 
 
 

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

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (เบื้องต้น) เพื่อจัดส่งให้กับรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ หรือรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี 

ดังนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงจัดท ารายงานสรุปความเห็นการประเมินส่วนราชการเบื้องต้นเป็นรายกระทรวง 
ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ในรูปแบบสัญลักษณ์ในลักษณะที่เป็น Infographic และจัดส่งสรุปผล 
การประเมินดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
ตัวอย่างรายงานสรุปความเห็นเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้ประเมินเบื้องต้น) 

รายงานสรุปความเห็นของผู้ประเมินเบื้องต้นโดยเลขาธิการ ก.พ.ร. จะประกอบด้วยรายงานผลการประเมิน 
รายตัวชี้วัดทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  ปกรายงานการประเมินส่วนราชการ 
2.  สรุปภาพรวมแบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 6  
การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงานของผู้ประเมิน 

6.1 ผู้ประเมินเบื้องต้น : เลขาธิการ ก.พ.ร. 
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ตัวอย่าง 
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รายงานการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 

 

 

                                                                                  กระทรวง………………… 
 

 

รอบการประเมินที…่…. วันที่ ……………………….ถึงวันที่ ………………………. 
 

 

ส่วนราชการในกระทรวง……… 
Function 

Base 
Agenda 

Base 
Area 
Base 

Innovation 
Base 

Potential 
Base 

สรุป 
ผลประเมิน 

คะแนน 
คะแนน 

ITA 

 

 

1. กรม ก 
 

   
 

        95 85.08 
 

 

2. กรม ข             100 84.05 
 

 

3. กรม ค     
 

       100 91.37 
 

    

 

4. กรม ง             100 90.86 
 

 

5. กรม จ     
 

   
  

   90 81.28 
 

 

   สรุปรายงาน ณ ………………………………….. 
 

                                    

  

หมายเหตุ  ผลประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 
                          

                                    

    

 
  

หมายถึง ผลด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 
 

    

 
  

หมายถึง ผลด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

    

 
  

หมายถึง ผลด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

                                    

   

สรุปผลประเมิน 
                           

                                    

     

 
 

หมายถึง ระดับคุณภาพ         เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทกุองค์ประกอบที่ประเมิน 
 

     

 
 

หมายถึง ระดับมาตรฐาน       เป็นสว่นราชการที่มีผลการด าเนนิงาน อยู่ในระดับสูงกวา่เป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมนิ 
 

 

          

แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไดร้ับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

     

 
    

      

หมายถึง ระดับตอ้งปรับปรุง    เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง 
 

 

         

          

(แม้ว่าจะไดร้ับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเปน็ไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
 

          

 
  

                                    

                           

 

     

                         

 
   

                         

 
   

                         

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 

 
(นายทศพร ศิริสัมพันธ)์ 
    เลขาธกิาร ก.พ.ร. 
        (ผู้ประเมิน) 
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 

หน่วยงาน   กรม ก 
รอบการประเมินที…่……….…… (……………………………………………….)  

 
 
 
 

 
 

 
 

Function Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base สรุปผลประเมิน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
  

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 ระดบัมาตรฐาน 

องค์ประกอบ 
การประเมิน ประเด็นการประเมิน     เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 
       ผล            สรุป 
      ประเมิน       การประเมิน  

1. Function Base 1. ตัวชี้วัด ก 100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

    

            

        

2. ตัวชี้วัด ข 15.00 
(ร้อยละ) 

19.61 
(ร้อยละ) 

 

 
 

            

        

3. ตัวชี้วัด ค 100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

            

       

 4. ตัวชี้วัด ง 100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

            

               

2. Agenda Base 1. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน   
   

 

   1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
        แก่ประชาชน 

100.00 
(ร้อยละ) 

100.00 
(ร้อยละ) 

   

 

   1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญทีท่ันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 
 
2. ตัวช้ีวัด agenda จากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

100.00 
(ร้อยละ) 
100.00 
(ร้อยละ)

 
100.00 

(ร้อยละ) 
  

100.00 
(ร้อยละ)

   

 

3. Area Base ไม่มีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 3 - - - 

4. Innovation Base 1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  50 
(คะแนน) 

50 
(คะแนน) 

   

 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 80.00 
(ร้อยละ) 

70.00 
(ร้อยละ) 

 

 
 

 

 

5. Potential Base 1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 
2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
 

100.00 
(ร้อยละ) 
100.00 
(ร้อยละ) 

 

100.00 
(ร้อยละ) 
100.00 
(ร้อยละ) 

   

    
 

สูง 
กว่า 
เป้า 
หมาย 

สูง 
กว่า 
เป้า 
หมาย 

เป็นไป
ตามเป้า 
หมาย 

สูง 
กว่า 
เป้า 
หมาย 
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ตัวอย่าง  แบบฟอร์มการประเมินส่วนราชการของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ  

 
 

                          แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม 
 

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

       ส่วนที่ 2 : การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและศกัยภาพของส่วนราชการ     
       (   ) ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561     (  ) ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 – 31 กันยายน 2561      
       โปรดท าเครื่องหมาย  ตามระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

องคป์ระกอบการประเมิน 
ระดบั 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน 
งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

   

2. ประสิท ธิภาพในการด า เนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)                                                       

   

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)  
(ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)      

   

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

   

5. ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)  

   

 

       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 
                                                                                                                                        ผู้ประเมิน 
                                                                                                                 วันท่ี……….. เดือน…………………….. พ.ศ. ……………. 

6.2 ผู้ประเมิน: รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการ  
     หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลของ 

ส่วนราชการ 

ส่วนที่ 3 
พิจารณา 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ส่วนที่ 2 
พิจารณา

ประเมินผล 
ประสิทธิภาพฯ

ในแต่ละ
องค์ประกอบ 
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ผู้ประเมนิจะประเมินส่วนราชการเป็นรายกรม โดยพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพฯ ในแต่ละองค์ประกอบ 
และสรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยใช้แบบฟอร์มการประเมนิตามรูป  

 
ม 

  
แบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ 

 
 ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลของส่วนราชการ  
 หน่วยงาน…………ส านกังานปลัดกระทรวง A……………......................................................  กระทรวง…………………………A...................................................   
 ส่วนท่ี 2 : การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและศักยภาพของส่วนราชการ      
  (   ) ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561     (  ) ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 กันยายน 2561                  
     โปรดท าเครือ่งหมาย  ตามระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานและศกัยภาพของส่วนราชการ 
 

 
องค์ประกอบการประเมิน 

ระดับ 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า  งานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

   

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)                                                       

   

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  
กลุ่มจังหวัด (Area Base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)      

- - - 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

   

5. ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)  

   
 

 ส่วนท่ี 2 : ผู้ประเมิน ท าเครื่องหมาย   ใน  (  )   
                (   )  มีความคิดเห็นเพิม่เติม 
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
              (   )  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. ……………. 

 
 

ตัวอย่างการประเมิน 
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ภาคผนวก  
รายชื่อส่วนราชการที่รับการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก 

รายชื่อส่วนราชการท่ีรับการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

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 
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กระทรวง กรม 
กรมการค้าภายใน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 
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กระทรวง กรม 
ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมทรัพยากรน้ า 

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 

กรมป่าไม ้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
กรมที่ดิน 
กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

11. กระทรวงวิทยาศาสตร ์
     และเทคโนโลย ี

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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 
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กระทรวง กรม 
กรมศิลปากร 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

15. กระทรวงแรงงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
กรมการจัดหางาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ส านักงานประกันสังคม 

16. กระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานกิจการยุตธิรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สถาบนันิติวทิยาศาสตร ์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กรมบังคับคด ี
กรมคุมประพฤติ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กรมราชทัณฑ ์
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

17. กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กรมสุขภาพจิต 
กรมอนามัย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

18. กระทรวงการต่างประเทศ 

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

19. กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

20. ส่วนราชการไมส่ังกัด 
ส านักนายกรัฐมนตร ี 
กระทรวงหรือทบวง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




