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 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการดำาเนินงานของส่วนราชการ
ในการขับเคลื่อนภารกิจสำาคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 สำานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการฯ ดังกล่าว
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา จึงได้จัดทำาคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำาคัญ เพื่อบรรลุต่อเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

 ทั้งนี้ หากเกณฑ์การประเมินหรือชื่อตัวชี้วัดใดที่ปรากฏในคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ นี้ 
ขัดหรือแย้งกับหนังสือเวียนหรือเอกสารอันใดที่สำานักงาน ก.พ.ร. แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้ข้อความ
ตามคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ นี้ แทน 

คำ นำ 

สำานักงาน ก.พ.ร.
มกราคม 2566
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บทที่ 1

พระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545

 มาตรา 3/1 กำาหนดว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์ส ุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จำาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ ่น การกระจายอำานาจตัดสินใจ
การอำานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงาน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงให้คำานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธีิการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

 มาตรา 9 (3) กำาหนดว่า การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที ่ส่วนราชการกำาหนดขึ้น ซึ ่งต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำาหนด

 มาตรา 12 กำาหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำาหนดมาตรการกำากับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำาความตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื ่นใด 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 มาตรา 45 กำาหนดให้ส่วนราชการจัดให้
มีคณะผู้ประเมินอิสระดำาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี ่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า
ในภารกิจ ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำาหนด

1.1 ท่ีมา

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีที่มาและ
วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บทนำ 

1



 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กำาหนดให้
มีการประเมินส่วนราชการ ใน 5 องค์ประกอบ และให้นำาแบบประเมินฯ ไปใช้ในการประเมิน
ส่วนราชการ โดยให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง หรอืรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง เป็นผู้ประเมนิ และมเีลขาธิการ ก.พ.ร. 
เป็นผู้ประเมินเบื้องต้น

มติคณะรฐัมนตร ี5 เมษายน 2559

 คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมนิส่วนราชการ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการและจงัหวดั ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และมอบหมายให้ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ เป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั นำา้หนกั และค่าเป้าหมาย
ของส่วนราชการและจังหวัดท่ีคณะทำางานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เพื่อนำาเสนอรองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีที่กำากับดูแลส่วนราชการและจังหวัดต่อไป

มติ ก.พ.ร. ครัง้ท่ี 2/2565 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2565

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการประเมินมี 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงาน (Performance Base) นำ้าหนัก
ร้อยละ 70 และ (2) การประเมินศักยภาพในการดำาเนินงาน (Potential Base) นำ้าหนักร้อยละ 
30 และแบ่งเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง 
และมาตรฐานขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนในภาพรวม และมีรอบระยะ
เวลาการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี) ทั้งนี้ จะมี
การนำาผลการดำาเนนิงาน/ผลการประเมินของส่วนราชการไปเชือ่มโยงกบัการประเมนิผลการปฏิบตังิาน
รายบุคคลในระดับหัวหน้าส่วนราชการด้วย

มติคณะรฐัมนตร ี20 กรกฎาคม 2564

2



 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการ
ในการขับเคลื่อนภารกิจสำาคัญ เพื่อบรรลุต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

1.2 วตัถปุระสงค์

3



บทที่ 2 

 สำานักงาน ก.พ.ร. ดำาเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี
กรอบแนวทางการประเมิน ดังนี้

2.1 หลักการ

 หลักการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

 กรอบการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำาหนดให้มีการประเมินส่วนราชการใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) การประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงาน (Performance Base) (2) การประเมินศักยภาพ
ในการดำาเนินงาน (Potential Base) และแบ่งเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ 
ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง และมาตรฐานขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจาก
คะแนนในภาพรวม และมีรอบระยะเวลาการประเมินปีละ 1 ครั้ง

1

 การกำ หนดตัวช้ีวัดของส่วนราชการ เน้นการบูรณาการการดำาเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนบูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งนโยบายสำาคัญของรัฐบาล 
และดัชนีชี้วัดสากล (International KPIs) 

2

กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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 มุง่เน้นให้กระทรวงมบีทบาทหลกัในการพิจารณากำหนดตัวช้ีวดัและติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ผ่านกลไกคณะกรรมการ
กำากบัการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการระดบักระทรวง โดยในการกำาหนดตวัชีว้ดั
ระดับกระทรวง มุ่งเน้นการกำาหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นตวัเดยีวกนัหรอืตวัชีว้ดัท่ีถ่ายทอดลงตามระดบั (Cascade) กบัแผนระดบั 1
ได้แก่ ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนระดบั 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนการปฏริปูประเทศ
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 13 โดยกำาหนดให้กระทรวง (หน่วยงานเจ้าภาพ) 
รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการพัฒนา
ระบบราชการในภาพรวม และถ่ายทอดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) ลงสู่
ส่วนราชการระดับกรมในกระทรวง เพื่อมุ่งให้เกิดการบูรณาการการทำางานให้มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกนัในการขบัเคล่ือนการดำาเนนิงานของกระทรวงและกรมในกระทรวงให้บรรลเุป้าหมาย
ตามที่กำาหนด

 กลไกการประเมิน ดำเนินการผ่านคณะทำงานและคณะกรรมการ ใน 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดบั 1 คณะทำางานเพือ่พจิารณาตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบตัริาชการ 
ซึ่งเป็นกลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ และ ระดบั 2 คณะกรรมการกำากบัการประเมนิผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ 

 ให้ความสำคญักบัการกำหนดตัวชีว้ดัขบัเคล่ือนการบรูณาการร่วมกัน (Joint KPIs) 
เนื่องจากการทำางานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ จำาเป็นต้อง
อาศัยการดำาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน จึงเน้นให้มีการบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่าง
ส่วนราชการ ทั้งภายในกระทรวงและต่างกระทรวง การทำางานระหว่างกระทรวงกับจังหวัด รวมถึง
การบูรณาการการทำางานร่วมกับองค์การมหาชนด้วย โดยมีประเด็นนโยบายสำาคัญ (Agenda) 
ทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2) ความมั่นคงด้านนำ้าอุปโภคบริโภค 
และ 3) รายได้จากการท่องเที่ยว 
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 ให้ความสำคญักบัการประเมนิในมติขิองการพฒันาศักยภาพขององค์การ ซึง่เป็นการพฒันา
อย่างยั่งยืน ได้แก่ 
 1) การพฒันาองค์การสู่ดิจิทลั เพือ่ส่งเสรมิให้ส่วนราชการและจงัหวดัปรบัเปล่ียนวธีิการดำาเนนิงาน
เพื่อรองรับการทำางานในรูปแบบ New Normal หรือการทำางานในชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งการสร้าง
ความเข้มแข็งให้หนว่ยงานเพื่อผลักดันการดำาเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายโดยการนำาเทคโนโลยี
ดจิทัิลมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน เช่น การพฒันาระบบข้อมลูให้เป็นดจิทัิล (Digitize Data) 
เพือ่นำาไปสู่การเปิดเผยข้อมลูภาครฐั (Open Data) การเชือ่มโยงและแบ่งปันข้อมลู (Sharing Data) 
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำาเนินงาน 
(Digitalize Process) การสร้างนวัตกรรมในการปรบัปรงุกระบวนงาน หรอืการให้บรกิาร (e-Service) 
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2) การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นการวดั
เพ่ือประเมนิความสามารถในการบรหิารจดัการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการ
ในการขบัเคลือ่นงานให้บรรลเุป้าหมายอย่างยัง่ยนื โดยพจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 เชื่อมโยงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารส่วนราชการ ท่ีดำาเนินการโดยสำานักงาน ก.พ. 
โดยนำาผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบตังิานรายบคุคลในระดบัหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงหรอืเทียบเท่า อธิบดหีรอืเทียบเท่า 
ผู้ว่าราชการจงัหวดั) เพือ่ให้การประเมนิหัวหน้าส่วนราชการดงักล่าว สามารถผลกัดนัการปฏบิตัภิารกิจ
ของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญของรัฐบาล และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
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2.2 กรอบและประเด็นการประเมิน

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประเมินใน 2 องค์ประกอบ โดยมีประเด็นการประเมิน ดังน้ี

ตารางที่ 1 องค์ประกอบและประเด็นการประเมินส่วนราชการฯ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน

1. การประเมินประสิทธิผล
การดำาเนินงาน
(Performance Base) 
(ร้อยละ 70)

1.1

1.2

ตัวชี้ วัดตามภารกิจของส่วนราชการ (Functional KPIs) 
ประกอบด้วย
• ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย

รฐับาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ เป็นต้น 
(Agenda KPI)

• ผลการดำาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ

• ผลการดำาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำา งานตามหน้าท่ี 
ความรบัผดิชอบหลัก งานตามกฎหมาย หรือกฎ

• ดัชนีชี้วัดสากลท่ีวัดผลดำาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(International KPIs)

ตัวชี้วัดขับเคล่ือนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) เป็น
ผลการดำาเนินงานตามนโยบายสำาคัญท่ีเป็นการบูรณาการการดำาเนิน
งานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) ได้แก่ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ความมั่นคงด้านนำ้าอุปโภคบริโภค และ รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2. การประเมินศักยภาพ
ในการดำาเนินงาน
(Potential Base)
(ร้อยละ 30)

2.1

2.2

ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
ประกอบด้วย
การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15) เลือกจากประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้
• การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ 

(e-Service)
• การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ท้ังข้อมูล

ท่ีใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลท่ีจะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/
สาธารณะ เพื่อนำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

• การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
• การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล

มาเป็นกลไกหลักในการดำาเนินงาน (Digitalize Process)

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) (ร้อยละ 15)
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ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู ่การเป็นระบบราชการ 4.0 
ประกอบด้วย



องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน

1. การประเมินประสิทธิผล
การดำาเนินงาน
(Performance Base) 
(ร้อยละ 70)

1.1

1.2

ตัวชี้ วัดตามภารกิจของส่วนราชการ (Functional KPIs) 
ประกอบด้วย
• ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย

รฐับาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ เป็นต้น 
(Agenda KPI)

• ผลการดำาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ

• ผลการดำาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำา งานตามหน้าท่ี 
ความรบัผดิชอบหลัก งานตามกฎหมาย หรือกฎ

• ดัชนีชี้วัดสากลท่ีวัดผลดำาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(International KPIs)

ตัวชี้วัดขับเคล่ือนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) เป็น
ผลการดำาเนินงานตามนโยบายสำาคัญท่ีเป็นการบูรณาการการดำาเนิน
งานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) ได้แก่ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ความมั่นคงด้านนำ้าอุปโภคบริโภค และ รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2. การประเมินศักยภาพ
ในการดำาเนินงาน
(Potential Base)
(ร้อยละ 30)

2.1

2.2

ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
ประกอบด้วย
การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15) เลือกจากประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้
• การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ 

(e-Service)
• การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ท้ังข้อมูล

ท่ีใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลท่ีจะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/
สาธารณะ เพื่อนำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

• การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
• การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล

มาเป็นกลไกหลักในการดำาเนินงาน (Digitalize Process)

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) (ร้อยละ 15)

2.3 กลไกการประเมิน

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกลไกการดำาเนินงานในการพิจารณากำาหนดระบบการประเมิน แนวทาง
การประเมิน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ทำาหน้าที่พิจารณาระบบการประเมิน
และแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
และแต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือพิจารณาตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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2. การพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดำเนินการ
ผ่านกลไกคณะทำงานและคณะกรรมการ ใน 2 ระดับ ดังนี้

 ระดับท่ี  1 คณะทำางานเพ่ือพิจารณาตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นต่อความเหมาะสม
ของตัวชี้วัดระดับกระทรวง โดยคณะทำางานฯ ประกอบด้วย

(1) ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ     ประธานคณะทำางาน
(2) เลขาธิการ ก.พ.ร.     คณะทำางาน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 3 คน)   คณะทำางาน
(4) ผู้แทนสำานักงบประมาณ    คณะทำางาน
(5) ผู้แทนสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะทำางาน

และสังคมแห่งชาติ
(6) เจ้าหน้าที่สำานักงาน ก.พ.ร.   คณะทำางานและเลขานุการ
(7) เจ้าหน้าที่สำานักงาน ก.พ.ร.   คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่และอำ นาจ ดังน้ี
 (1) พิจารณาและให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของรายการตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ 
(Strategic KPIs) ระดับกระทรวง โดยพิจารณาจากประเด็นสำาคัญท่ีต้องเร่งขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ฯลฯ
 (2) ให้ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ
การดำาเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ (Joint KPIs) ตามประเด็นนโยบายสำาคัญ (Agenda) 
ที่กำาหนด
 (3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
 (4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ี อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มอบหมาย



 ระดับท่ี 2 คณะกรรมการกำากับการประเมนิผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้
 1) ส่วนราชการระดบักระทรวง จำานวน 18 กระทรวง (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม และสำานกันายกรฐัมนตร)ี 
ให้มีคณะกรรมการกำากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง แต่งตั้งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

(1) ปลัดกระทรวง       ประธาน
(2) รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำาการบริหาร  รองประธาน

การเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) 
(3) ประธาน ค.ต.ป. ประจำากระทรวง     กรรมการ
(4) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงหรือรองหัวหน้า กรรมการ

ส่วนราชการฯ ที่ได้รับมอบหมาย (ทุกกรม)
(5) ผู้อำานวยการองค์การมหาชนภายใต้การกำากับของรัฐมนตรี กรรมการ

ว่าการกระทรวง 
(6) ผู้นำากลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง หรือผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป.   กรรมการ
(7) ผู้แทนสำานักงบประมาณ       กรรมการ
(8) ผู้แทนสำานักงาน ก.พ.ร.       กรรมการ
(9) ผู้แทนสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
(10) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง กรรมการ
          และเลขานุการ

มีหน้าที่และอำ นาจ ดังนี้
(1) กำาหนดตัวชี้วัด นำ้าหนัก ค่าเป้าหมาย ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง

และส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
(2) ติดตาม กำากับ และให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนด
(3) บรูณาการตวัชีว้ดัขององค์การมหาชนท่ีอยู่ภายใต้การกำากบัดแูลของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ยกเว้นองค์การมหาชนท่ีอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558

(4) แต่งตั้งคณะทำางาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำาเนินการตามหน้าท่ีและอำานาจ
ที่ได้รับมอบหมายตามความจำาเป็นและเหมาะสม

(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย
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 2) ส่วนราชการในสังกดัสำานกันายกรฐัมนตร ีส่วนราชการไม่สังกดัสำานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง
หรือทบวง (ยกเว้นกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
และศนูย์อำานวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล) จำานวน 22 หน่วยงาน ให้มคีณะกรรมการ
กำากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการแต่งตั้งโดยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ที่กำากับส่วนราชการ โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

(1) หัวหน้าส่วนราชการ       ประธาน
(2) รองหัวหน้าส่วนราชการได้รับมอบหมายเป็นผู้นำาการบริหาร รองประธาน
 การเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) 
(3) ผู้อำานวยการสำานัก/กองภายในส่วนราชการ    กรรมการ
(4) ผู้แทนสำานักงบประมาณ       กรรมการ
(5) ผู้แทนสำานักงาน ก.พ.ร.       กรรมการ
(6) ผู้แทนสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
(7) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการ กรรมการ
          และเลขานุการ

มีหน้าที่และอำ นาจ ดังนี้
(1) กำาหนดตวัชีว้ดั นำา้หนกั ค่าเป้าหมาย ในการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการของส่วนราชการ
(2) ติดตาม กำากับ และให้การสนับสนุนเพ่ือให้การดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนด
(3) แต่งตั้งคณะทำางาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำาเนินการตามหน้าที่และอำานาจ

ที่ได้รับมอบหมายตามความจำาเป็นและเหมาะสม
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำากับมอบหมาย
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3.1 ผู้ประเมิน

 ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ 

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น)

 ส่วนราชการในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ระดับกรม ที่รับการประเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำานวน 154 ส่วนราชการ 
(รายชื่อส่วนราชการที่รับการประเมินฯ ปรากฏในภาคผนวก ข) 
 ทั้งนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กองอำานวยการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้นำาแนวทาง
การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมิน
ให้สำานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรายงานต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับส่วนราชการอ่ืน ๆ โดยให้สำานักงาน ก.พ.ร. 
ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

บทที่ 3 

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำาหนดผู้ประเมิน 
ผู้รับการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน รอบการประเมิน และขั้นตอน
การประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.2 ผู้รบัการประเมิน

การประเมิน
ส่วนราชการ
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 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 20 กรกฎาคม 2564 โดยหลักเกณฑ์การประเมินส่วนราชการฯ 
ประกอบด้วยการประเมินใน 3 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้

 3.3.1 เกณฑ์การประเมินระดับตัวชี้วัด
การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการดำาเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับ 

ที่กำาหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
• เป้าหมายขั้นสูง   100 คะแนน
• เป้าหมายมาตรฐาน   75 คะแนน
• เป้าหมายขั้นต้น  50 คะแนน

 หมายเหตุ 1. หากผลการดำาเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต้นที่ตั้งไว้ จะได้คะแนนเป็นศูนย์
2. คิดคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างผลการดำาเนินงานจริงกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับ
3. นำาคะแนนที่ได้ถ่วงด้วยนำ้าหนักตัวชี้วัด ออกมาเป็นคะแนนของตัวชี้วัดนั้น ๆ

 3.3.2 เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการ คำานวณจากผลรวมจากค่าคะแนนถ่วงนำ้าหนักของทุกตัวชี้วัด เต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์
การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้

• ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำาเนินงานอยู่ระหว่าง 90.00 – 100.00
• ระดับมาตรฐาน
   - มาตรฐานขั้นสูง  มีคะแนนผลการดำาเนินงานอยู่ระหว่าง 75.00 – 89.99
   - มาตรฐานขั้นต้น  มีคะแนนผลการดำาเนินงานอยู่ระหว่าง 60.00 – 74.99
• ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการดำาเนินงาน ตำ่ากว่า 60.00

3.3 หลักเกณฑ์การประเมิน
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ตัวชี้วัด
น�้าหนกั
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
ผลการ      

ดำเนินงาน
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้าหนกัขั้นต้น

(50)
มาตรฐาน

(75)
ขั้นสูง
(100)

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 70)

1. ตัวชี้วัด ก

1.1 ตัวช้ีวัด ก1 20 80
(ร้อยละ)

90
(ร้อยละ)

100
(ร้อยละ)

75
(ร้อยละ) 62.50 12.50 คะแนน

(62.50x20/100 = 12.50)

1.2 ตัวช้ีวัด ก2 15 1 2 3 3 100.00 15.00 คะแนน
(100.00x15/100 = 15.00)

2. ตัวชี้วัด ข 25 10
(เรื่อง)

15 
เรื่อง)

20 
(เรื่อง)

18
(เรื่อง) 90.00 22.50 คะแนน

(90.00x25/100 = 22.50)

3. ตัวชี้วัด ค 10 100
(ล้านบาท)

200 
(ล้านบาท)

300 
(ล้านบาท)

80
(ล้านบาท) 0.00 0.00 คะแนน

(0.00x10/100 = 0.00)

การประเมินศกัยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30)

4. การพัฒนา
องค์การ
สู่ดิจิทัล

15 80
(ร้อยละ)

90
(ร้อยละ)

100 
(ร้อยละ)

100
(ร้อยละ) 100.00 15.00 คะแนน 

(100.00x15/100 = 15.00)

5. PMQA 4.0 15 360 
(คะแนน)

380 
(คะแนน)

400 
(คะแนน)

390 
(คะแนน) 87.50 13.13 คะแนน 

(87.50x15/100 = 13.13)

คะแนนรวม 78.13 คะแนน

สรุปผลการประเมิน ระดับมาตรฐานขั้นสูง

ตารางที่ 2 ตัวอย่าง การคิดคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมิน
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 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้
 ขัน้ตอนท่ี 1 สำานกังาน ก.พ.ร. กำาหนดกรอบและแนวทางการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการ
ปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมท้ังยกร่างตวัชีว้ดั
เชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) เสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 ขัน้ตอนท่ี 2 สำานกังาน ก.พ.ร. จดัประชมุชีแ้จงแนวทางการประเมนิฯ แก่ส่วนราชการ เพือ่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ พร้อมทั้งส่งรายการตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
สำาคัญ (Strategic KPIs) เพื่อให้ส่วนราชการทบทวนเป้าหมายและส่งกลับให้สำานักงาน ก.พ.ร. 
 ขั้นตอนที่ 3 สำานักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำาปรึกษาการจัดทำาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำาร่างตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมิน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดตวัชีวั้ดเชงิยทุธศาสตร์สำาคญั (Strategic KPIs) ของกระทรวง 
ลงสู่ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรม
 ขั้นตอนท่ี 4 ส่วนราชการจัดประชุมคณะกรรมการกำากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเพือ่พิจารณาการถ่ายทอดตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร์สำาคญั (Strategic KPIs) ลงสู่ตวัชีวั้ด
การประเมนิส่วนราชการของส่วนราชการระดบักรมในกระทรวง พร้อมท้ังพจิารณาเกณฑ์การประเมนิ
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด และจัดส่งตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ มายังสำานักงาน ก.พ.ร. โดยระบุ
รายละเอยีดตวัชีว้ดั ได้แก่ ชือ่ตวัชีว้ดั นยิาม คำาอธิบายตวัชีวั้ด สูตรการคำานวณ (ถ้ามี) ค่าเป้าหมาย นำ้าหนัก
ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำาเนินงานรอบ 6 เดือน 
 ขั้นตอนท่ี 5 สำานักงาน ก.พ.ร. สรุปผลการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ  
(Strategic KPIs) เสนอ อ.ก.พ.ร. เกีย่วกบัการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณา พร้อมท้ังรับทราบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

 รอบการประเมิน หมายถึง ระยะเวลาที่จะต้องทำาการประเมินปีละ 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยรายงานผลการดำาเนินงานผ่านระบบ
การรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (Electronic Self Assessment Report : e-SAR) 
และหากส่วนราชการมีผลการดำาเนินงานรอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน สามารถรายงานผ่าน
ระบบดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน ท้ังน้ี จะมีการนำาผลการดำาเนินงาน/
ผลการประเมินของส่วนราชการไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในระดับ
หัวหน้าส่วนราชการด้วย

3.4 รอบการประเมิน

3.5 ขั้นตอนการประเมิน
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 ขัน้ตอนท่ี 6 สำานกังาน ก.พ.ร. สรปุตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร์สำาคญั (Strategic KPIs) เสนอรฐัมนตร/ี
รองนายกรัฐมนตรีที่กำากับดูแลส่วนราชการ พร้อมแจ้งกระทรวง
 ขั้นตอนที่ 7 ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน 
ผ่านระบบ e-SAR เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ รอบท่ี 1 
(วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) 
 ขั้นตอนที่ 8 ส่วนราชการจัดประชุมคณะกรรมการกำากับการประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาคำาขอ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด (เฉพาะตัวช้ีวัดในองค์ประกอบการประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงาน 
(Performance Base)) ในกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ (ถ้ามี) 
และส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้สำานักงาน ก.พ.ร. 
 ข้ันตอนท่ี 9 ส่วนราชการรายงานผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัด รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ e-SAR 
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2566
 ขั้นตอนที่ 10 สำานักงาน ก.พ.ร. ดำาเนินการประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนราชการ และ
รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้น พร้อมแบบประเมินส่วนราชการ เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
เพื่อประเมินส่วนราชการ
 ขั้นตอนที่ 11 สำานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการเสนอนายกรัฐมนตรี

16



 ส่วนราชการผู้รับการประเมินจะต้องรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของตนเอง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสำานักงาน ก.พ.ร. โดยรายงาน
ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) โดยการกรอกข้อมูลผลการดำาเนินงาน
ในแต่ละตัวชี้วัด ตลอดจนคำาชี้แจงการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคต่อการดำาเนินงาน (ถ้ามี)
พร้อมทั้งแนบเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด เมื่อส่วนราชการ
รายงานผลครบถ้วน และผู้บริหารส่วนราชการอนุมัติการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR แล้ว 
ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรายงานการประเมินตนเองจากระบบได้ โดยมีรูปแบบรายงานฯ 
ดังภาพ

3.6 การรายงานการประเมินตนเองของส่วนราชการ
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ตัวอย่าง  รายงานการประเมินผลตนเองของส่วนราชการ

18

     ทั้งนี้ หากสำานักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินเบื้องต้นและมีการแก้ไขผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตาม
เอกสารหลักฐานของแต่ละตัวช้ีวัด จะทำาให้ผลคะแนนในรายงานฯ มีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีส่วนราชการ
รายงานในระบบ 



 ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น)

 
การประเมินเบื้องต้นโดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 ในการดำาเนินการ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
(เบ้ืองต้น) ตามเกณฑ์การประเมินท่ี ก.พ.ร. กำาหนด โดยประเมินผ่านระบบ e-SAR และเม่ือประเมิน
ครบถ้วนทุกส่วนราชการแล้ว สำานักงาน ก.พ.ร. จะนำารายงานจากระบบมาจัดทำาเป็น รายงาน
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรูปแบบรายงานฯ ดังภาพ เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบ

3.7 การประเมินส่วนราชการโดยผู้ประเมิน

19



การประเมินโดยรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำ สำ นักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
 สำานกังาน ก.พ.ร. จะรวบรวมรายงานการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของทุกส่วนราชการ พร้อมจัดทำาแบบประเมนิ
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ เพื่อประเมิน
ส่วนราชการในกำากบัตามระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัริาชการในภาพรวม โดยสามารถใช้รายงาน
การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพฯ ท่ีสำานกังาน ก.พ.ร. จดัทำา เพือ่ประกอบ
การพิจารณา หลังจากนั้น สำานักงาน ก.พ.ร. จะรวบรวมและสรุปผลการประเมินของทุกส่วนราชการ
เสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
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บทที่ 4

4.1 ตัวชีว้ดัเชงิยุทธศาสตรส์ำาคัญ (Strategic KPIs)
 ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) เป็นตัวช้ีวัดระดับกระทรวง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) โดยเป็นตัวเดียวกันหรือตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดลงตามระดับ (Cascade) 
กับแผนระดับ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อใช้ในการ
ติดตามผล และกำาหนดให้กระทรวง (หน่วยงานเจ้าภาพ) รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกล่าว
เป็นประจำาทุกปี เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม
โดยจะไม่นำาผลการดำาเนินงานของตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) มาใช้
ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้กระทรวง
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) ลงสู่ส่วนราชการระดับกรมในกระทรวง 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำางานให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในการขับเคลื่อน
การดำาเนินงานของกระทรวงและกรมในกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำาหนด โดยการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวงไปเป็นตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการ
ระดับกรม ทั้งในลักษณะของการกำาหนดเป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ 
(Strategic KPIs) หรือตัวช้ีวัดทดแทน (Proxy KPIs) ท่ีเป็นการดำาเนินงานเพ่ือผลักดัน/สนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายของ Strategic KPIs ของกระทรวง

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำ คัญ
(Strategic KPIs) และ
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน
(Joint KPIs)

 การจดัทำาตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 กำาหนดให้มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) ท่ีถ่ายทอดมาจาก
แผนระดบัชาต ิซึง่กำาหนดเป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง เพือ่ถ่ายทอดลงสู่ตวัชีว้ดัระดบักรม ประกอบกบั
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 กำาหนดให้มีตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน 
(Joint KPIs) ตามประเด็นนโยบายสำาคัญ (Agenda) ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก 2) ความมัน่คงด้านนำา้อปุโภคบรโิภค และ 3) รายได้จากการท่องเท่ียว เพ่ือให้ส่วนราชการ 
จังหวัด และองค์การมหาชน ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญของประเทศ
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 การกำาหนดตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวง พิจารณาจากเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยนำาตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนดังกล่าว ไปกำาหนดเป็นตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
 ทั ้งนี ้ การกำาหนดเป้าหมายของตัวชี ้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาจากเป้าหมายของตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงกำาหนดเป็นตัวเดียวกันกับตัวช้ีวัดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการกำ หนดตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์สำ คัญ (Strategic KPIs) ของส่วนราชการ

ส่วนราชการ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำ คัญ (Strategic KPIs) ที่มา/ความสอดคล้อง

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
สาขาเกษตร (ร้อยละต่อปี)

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
3. อตัราการขยายตวัของมลูค่าของสินค้าเกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่      

(เฉลี่ยร้อยละ)
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย    

ที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรที่ผ่านการ   
ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี     
และ (2) สินค้าอินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ)

5. ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้ดัชนีความมั่นคง
ทางอาหาร (อันดับของโลก)

6. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ   
(เฉลี่ยร้อยละ) 

7. การจดทะเบียนดำาเนินการของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับ
เกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)

8. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 

9. มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ     
(เฉลี่ยร้อยละ)

10. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)

11. ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
12. สัดส่วนของจำานวนสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐาน ได้แก่ (1) สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับ 1              
และ 2 (2) วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดี       
และ (3) กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2      
ต่อจำานวนสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 3 การเกษตร

13. รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ตำ่ากว่า       
537,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
หมุดหมายที่ 1
ไทยเป็นประเทศชั้นนำา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
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ส่วนราชการ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำ คัญ (Strategic KPIs) ที่มา/ความสอดคล้อง

กระทรวงคมนาคม 1. จำานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น (สะสม)
2. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
4. ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ

ประเทศไทย
5. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณ

การขนส่งสินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
6. สัดส่วนการเดนิทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมอืง

ต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมดของการเดินทางฯ ใน        
(1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (2) เมืองหลัก  
ในภูมิภาค (เฉลี่ยร้อยละ)

7. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร    
1 แสนคน) 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 5
การท่องเที่ยว (ตัวชี้วัดที่ 1)
ประเด็นที่ 7
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
(ตัวชี้วัดที่ 2 - ตัวชี้วัดที่ 7)

กระทรวงศึกษาธิการ 1. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
(อันดับ)

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 12
การพัฒนาการเรียนรู้

2. สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียน ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา

3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐาน
ของท้ัง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
หมุดหมายที่ 12
ไทยมีกำาลังคนสมรรถนะสูง
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

1. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน)
2. มิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนจากดัชนีความก้าวหน้า

ของคน
3. สัดส่วนของประชากรไทยที่ได้รับหลักประกันสุขภาพ, 

สัดส่วนของเด็กยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุน, สัดส่วน         
ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ, สัดส่วนของผู้พิการ   
ที่ได้รับเบี้ยผู้พิการ, สัดส่วนของแรงงานนอกระบบที่มี 
ระบบประกันสังคม

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
(ตัวชี้วัดที่ 1-2)
ประเด็นที่ 17
ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
(ตัวชี้วัดที่ 3)

4. ค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ    
ปี 2565
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4.2 ตัวชีว้ดัขับเคล่ือนการบูรณาการรว่มกัน (Joint KPIs)

 เป็นการบรูณาการการดำาเนนิงานร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ จงัหวัด และองค์การมหาชน ตามประเดน็
นโยบายสำาคญั (Agenda) ท่ีจะขับเคลือ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึง่เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรี 
เมือ่วนัท่ี 27 กนัยายน 2565 จำานวน 3 ประเดน็ ได้แก่ 1) ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 2) ความมัน่คง
ด้านนำ้าอุปโภคบริโภค และ 3) รายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งนี้ การกำาหนดประเด็นนโยบายสำาคัญและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นนั้น พิจารณาจากห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value 
Chain Thailand) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ภาพท่ี 1 ประเด็นนโยบายสำ คัญ (Agenda) สำ หรับการกำ หนด Joint KPIs ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

 รายการตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 มีดังนี้

 1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประเด็นเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ห่วงโซ่คุณค่า ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
   เป้าหมาย 180301 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

V01
นโยบายด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก

1. การประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก     
(MtCO2eq)

1) สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ (หน่วยงานหลัก)
2) สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3) สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
4) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5) กรมควบคุมมลพิษ 
6) สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
เกษตรกรรม

1) สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานหลัก)
2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
3) กรมพัฒนาที่ดิน 
4) สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
5) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
6) กรมการข้าว
7) กรมส่งเสริมสหกรณ์
8) สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

3. การจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน       
พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ)      
เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อย CO2 
ในภาคพลังงาน

1) สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (หน่วยงานหลัก)
2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
3) กรมธุรกิจพลังงาน
4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

V02
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ

4. จำานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือ
ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน 
(Green Area) เพื่อจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากร
ทางบก (พื้นที่สีเขียว) ของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

V03
การดำาเนินงานลดก๊าซ
เรือนกระจก

5. ความสำาเร็จการดำาเนินโครงการปลูกป่าชายเลน 
เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6. ความสำาเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟป่า (Hotspot)*

กรมป่าไม้

7. จำานวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู (ไร่) กรมป่าไม้

8. ความสำาเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟป่า (Hotspot)*

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

9. ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดได้ (คาร์บอนเครดติ) 
จากโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

10. ร้อยละความสำาเร็จในการลดปริมาณอ้อย
ไฟไหม้ในประเทศ

สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย

11. ความสำาเร็จของการจัดการหมอกควัน
และไฟป่า (Hotspot)*

17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 1) เชียงใหม่ 2) เชียงราย 3) ตาก
4) นครสวรรค์ 5) น่าน 6) พะเยา 7) พิษณุโลก 8) แพร่
9) แม่ฮ่องสอน 10) ลำาปาง 11) ลำาพูน 12) อุตรดิตถ์ 13) สุโขทัย
14) กำาแพงเพชร 15) พิจิตร 16) เพชรบูรณ์ 17) อุทัยธานี

หมายเหตุ * หมายถึง มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับจังหวัด

ตารางท่ี 4 รายการตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประเด็นเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ห่วงโซ่คุณค่า ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

V04
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

12. เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และ
สร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(หน่วยวัด: ต้น คน) 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

13. ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง
สามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบจากธรณี
พิบัติภัย 

กรมทรัพยากรธรณี

14. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายสามารถนำาความรู้ไปใช้
ประโยชน์และ/หรือใช้ในการปรับพฤติกรรมเพื่อลด
ก๊าซเรือนกระจก 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

15. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมนำาแนวทางเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

16. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเมืองที่ผ่านเกณฑ์มี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

17. ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต
ซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

18. จำานวนการเข้าถึงผู้รับสาร จากการสื่อสาร อบก. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

19. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซ
เรือนกระจก ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ 70 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

20. ต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยแนวคิด BCG 
ในเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

21. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากการส่งเสริมการจัดทำาข้อมูล
และรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่ามี
ศักยภาพจะลดได้ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

22. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย
รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเครื่องหมายหมาย
รับรองคลูโหมด

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

23. ร้อยละของความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

24. ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการข้อมูล
ภูมิอากาศแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์

กรมอุตุนิยมวิทยา

25. ผลสำาเร็จของกิจกรรมในการดำาเนินการของ 
กอปภ.ก. และ บกปภ.ช.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ * หมายถึง มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับจังหวัด



 2. ความมั่นคงด้านนำ้าอุปโภคบริโภค

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประเด็นเป้าหมายความมั่นคงด้านน้ำ อุปโภคบริโภค

ห่วงโซ่คุณค่า ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ความมั่นคงด้านน้ำ อุปโภคบริโภค
   เป้าหมาย 190101 : ระดับความมั่นคงด้านน้ำ อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

V01
การเข้าถึงนำ้าอุปโภค/
บริโภคอย่างเพียงพอ 
ได้มาตรฐาน

1. ปริมาณนำ้าที่จัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภค
(ล้าน ลบ.ม.)  

กรมชลประทาน

2. ความสำาเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน

กรมทรัพยากรนำ้า

3. ผลสำาเร็จของการพัฒนาแหล่งนำ้าต้นทุน
เพื่อการอุปโภคบริโภค

กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล

4. จำานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีผ่านเกณฑ์
คณุภาพนำา้อปุโภคบรโิภคได้ตามมาตรฐานท่ีกำาหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. ร้อยละคุณภาพนำ้าประปาหมู่บ้านได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพนำ้าประปาดื่มได้

กรมอนามัย

6. ความสำาเร็จของการจัดทำาแผนขับเคลื่อน
นำ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

สำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ

V02
การบริหารจัดการ
คุณภาพนำ้า

7. คุณภาพนำ้าของแม่นำ้าสายหลักที่อยู่ใน
เกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น*

กรมควบคุมมลพิษ

8. คุณภาพนำ้าของแม่นำ้าสายหลักที่อยู่ใน
เกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น*

6 ลุ่มนำ้า 27 จังหวัด ได้แก่ 1) สมุทรปราการ 2) นนทบุรี 3) ปทุมธานี 
4) พระนครศรอียธุยา 5) อ่างทอง 6) สิงห์บรุ ี7) ชยันาท 8) นครสวรรค์ 
9) ลพบรุ ี10) อทัุยธาน ี11) สมทุรสาคร 12) นครปฐม 13) สุพรรณบรุี 
14) อบุลราชธาน ี15) ศรสีะเกษ 16) สุรนิทร์ 17) บรุรีมัย์ 18) นครราชสีมา 
19) ร้อยเอด็ 20) มหาสารคาม 21) ลำาพนู 22) เชยีงใหม่ 23) กำาแพงเพชร 
24) ตาก 25) จันทบุรี 26) ตราด 27) ระยอง
หมายเหตุ รายชื่อจังหวัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลพื้นฐาน

หมายเหตุ * หมายถึง มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับจังหวัด
27

ตารางที่ 5 รายการตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประเด็นเป้าหมายความมั่นคงด้านน้ำ อุปโภคบริโภค



 3.รายได้จากการท่องเที่ยว

ภาพที่ 4 องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประเด็นเป้าหมายรายได้จากการท่องเท่ียว

ห่วงโซ่คุณค่า ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   รายได้จากการท่องเที่ยว

ภาพรวม 1. รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ*

1) สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2) กรมการท่องเที่ยว

2. รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย*

1) สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2) กรมการท่องเที่ยว

3. รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ*

7 จังหวัด ได้แก่ 1) ภูเก็ต 2) พังงา 3) ยะลา 
4) สุราษฎร์ธานี 5) ชลบุรี 6) นราธิวาส 7) กระบี่
หมายเหตุ รายชื่อจังหวัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลพื้นฐาน

4. รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย*

20 จังหวัด ได้แก่ 1) เชียงใหม่ 2) ชลบุรี 3) ภูเก็ต 4) กระบี่ 5) 
สงขลา 6) ระยอง 7) ประจวบคีรีขันธ์ 8) เพชรบุรี 9) กาญจนบุรี
10) นครราชสีมา 11) เชียงราย 12) สุราษฎร์ธานี 13) ขอนแก่น 
14) นครศรีธรรมราช 15) พระนครศรีอยุธยา 16) ตราด
17) อุดรธานี 18) สตูล 19) จันทบุรี 20) ตรัง
หมายเหตุ รายชื่อจังหวัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลพื้นฐาน

หมายเหตุ * หมายถึง มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับจังหวัด
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ตารางท่ี 6 รายการตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประเด็นเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว



ห่วงโซ่คุณค่า ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   เป้าหมาย 050101 : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

V01
ฐานทุนวัฒนธรรม
ของพื้นที่

ใช้ตวัชีว้ดัเดยีวกบัตวัชีว้ดัที ่8 (รายได้ทีเ่พิม่ขึน้จากการส่งเสริม สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ)

สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

V02
การเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้า บริการ และ
แหล่งท่องเที่ยว

5. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจกรรม
ด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

6. จำานวนแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่ขอรับร้องมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7. จำานวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และพร้อมสู่การเป็นเส้นทางท่องเที่ยว 

กรมการพัฒนาชุมชน

8. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
(CPOT) มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

9. จำานวนเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)

V03
การตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

10. อัตราการรับรู้ถึงกิจกรรมท่องเที่ยว สินค้า/บริการทางการท่องเที่ยว
ของกลุ่มเป้าหมาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

11. จำานวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

12. จำานวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดที่ 7 (จำานวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและพร้อมสู่การเป็นเส้นทางท่องเที่ยว)

กรมการพัฒนาชุมชน

ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดที่ 8 (รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริม สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ)

สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

13. ร้อยละการสร้างการตระหนักรู้ต่อนักท่องเที่ยว กรมประชาสัมพันธ์

ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดที่ 9
(จำานวนเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม)

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)

V04
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดที่ 7 (จำานวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและพร้อมสู่การเป็นเส้นทางท่องเที่ยว

กรมการพัฒนาชุมชน
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หมายเหตุ * หมายถึง มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับจังหวัด



ห่วงโซ่คุณค่า ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   เป้าหมาย 050201 : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น

V01
ความพร้อมของสินค้า
และบริการของการท่อง
เที่ยวเชิงธุรกิจ

14. จำานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

15. ระยะทางที่ดำาเนินการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 

กรมทางหลวงชนบท

16. จำานวนโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

17. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(เฉลี่ยร้อยละ)

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน)

V02
การตลาดท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

18. อัตราการรับรู้ถึงกิจกรรมท่องเที่ยว สินค้า/บริการ
ทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของกลุ่มเป้าหมาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

19. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายรับรู้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ (Image and Branding) ด้านการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจของไทย 

กรมประชาสัมพันธ์

ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดที่ 17 (อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)) 

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน)

V03
การบริหารจัดการ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ให้บรรลุเป้าหมาย

ใช้ตวัชีวั้ดเดยีวกบัตวัชีว้ดัท่ี 18 (อตัราการรบัรู้ถงึกิจกรรมท่องเท่ียว 
สินค้า/บริการทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของกลุ่มเป้าหมาย)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดที่ 17 (อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ))

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน)

    เป้าหมาย 050301 : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

V01
สินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวเขิงสุขภาพ

20. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม
และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพร ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง เพิ่มขึ้น

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

21. ร้อยละของผลติภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รบัการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

22. ร้อยละของสถานประกอบการผลติภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

23. จำานวนสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับ
มาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพ**

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

V04
การตลาดเพื่อสนับสนุน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

24. จำานวนผู้ซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จากการดำาเนินงานของ ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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หมายเหต ุ** หมายถึง มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับจังหวัด
หมายเหตุ ** หมายถึง ชื่อตัวชี้วัดที่ปรับตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว 



ห่วงโซ่คุณค่า ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      เป้าหมาย 050401 : รายได้จากการท่องเที่ยวสำ ราญทางน้ำ เพิ่มขึ้น

V02
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
สำาราญทางนำ้า และกฎหมาย

25. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรสำาหรับเรือสำาราญและกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กรมศุลกากร

V05
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การสร้างรายได้การท่องเที่ยว
สำาราญทางนำ้า

26. ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยและมีการเตรียมความพร้อมใน
การรับมือสาธารณภัยตามระยะเวลาที่กำาหนด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

61

หมายเหตุ * หมายถึง มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับจังหวัด
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บทที่ 5

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการระดับกรม โดยกำาหนดให้มีการประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การประเมิน
ประสิทธิผลการดำาเนินงาน (Performance Base) นำ้าหนักร้อยละ 70 และ (2) การประเมิน
ศักยภาพในการดำาเนินงาน (Potential Base) นำ้าหนักร้อยละ 30 โดยองค์ประกอบท่ี 1 
จะมีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) และตัวชี้วัดขับเคล่ือน
การบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

ภาพที่ 5 กรอบการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
ส่วนราชการ
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องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิผลการดำ เนินงาน (Performance Base) น้ำ หนักร้อยละ 70

 การกำาหนดตวัชีว้ดัในองค์ประกอบท่ี 1 ประกอบด้วย
1.  ตัวชี้วัดตามภารกิจของส่วนราชการ (Functional KPIs) โดยพิจารณาจาก

1.1 ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เป็นต้น (Agenda KPI)

1.2 ผลการดำาเนนิงานตามแผนการปฏิรปูประเทศในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัส่วนราชการ
1.3 ผลการดำาเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำา งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  

งานตามกฎหมาย หรอืกฎ 
1.4 ดชันชีีวั้ดสากลท่ีวดัผลดำาเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน (International KPIs)

ตัวชีวั้ดตามภารกิจของส่วนราชการ (Functional KPIs) ควรถ่ายทอดจากตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร์
สำาคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำาเนินงานของกระทรวงและกรม
ในกระทรวงให้บรรลเุป้าหมายของแผนระดบัชาต ิโดยตวัชีว้ดัตามภารกิจของส่วนราชการ (Functional 
KPIs) ในองค์ประกอบที่ 1 สามารถกำาหนดได้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้

1) ตวัชีวั้ดเชงิยทุธศาสตร์สำาคญั (Strategic KPIs) โดยกำาหนดตวัชีว้ดัเป็นตวัเดยีวกบั Strategic 
KPIs ของกระทรวง ในกรณท่ีีเป็นภารกิจหลกัของกรม หรอืเป็นเจ้าภาพหลกัในการขบัเคลือ่น Strategic 
KPIs ดังกล่าว

2) ตัวชี้วัดทดแทน (Proxy KPIs) ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลด้วย Strategic KPIs 
ส่วนราชการสามารถกำาหนดตัวชี้วัดท่ีเป็นการดำาเนินงานเพ่ือผลักดัน/สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ของ Strategic KPIs ของกระทรวง โดยต้องระบุความเชื่อมโยงกับ Strategic KPIs ให้ชัดเจน 
ซึ่งอาจจะกำาหนดตัวชี้วัดจากแผนระดับ 3 เช่น แผนงานบูรณาการด้านต่าง ๆ เอกสารงบประมาณ 
หรือตัวชี้วัดที่เป็นภารกิจหลักของกรม เป็นต้น

3) ตัวชี้วัดอื่น ๆ ตามภารกิจหลักของกรม ท่ีไม่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ 
(Strategic KPIs) ของกระทรวง

ท้ังนี ้ การกำาหนดเกณฑ์การประเมนิและค่าเป้าหมายของตวัชีว้ดั ต้องพจิารณาจากข้อมลูพืน้ฐาน 
(Baseline data) หรือหากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ไม่มีข้อมูลพื้นฐาน ต้องกำาหนดนิยามข้อมูลให้ชัดเจน

2.  ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)
เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ

รายละเอียดการกำาหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ในองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งมีการถ่ายทอดจากตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญ (Strategic KPIs) ของแต่ละ
ส่วนราชการ สามารถดูได้ในภาคผนวก ค
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องค์ประกอบที่ 2
การประเมินศักยภาพในการดำ เนินงาน (Potential Base) น้ำ หนักร้อยละ 30

1.1 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service) 

หมายถึง การให้บริการข้อมูลและการทำาธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วย
อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรบับรกิาร เป็นงานบรกิารรายส่วนราชการตามภารกิจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน
ที่นำามาพัฒนาเป็นระบบบริการ e-Service ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1.1.1 ความสำ เร็จในการขับเคล่ือนการพัฒนางานบริการ Agenda ตามมติคณะรัฐมนตรี (12 งานบริการ)

 เป็นการดำาเนนิการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการขบัเคลือ่นการให้บรกิารประชาชน
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Service) ใน 12 งานบรกิาร Agenda สำาคญัตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 
3 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นงานบริการที่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องหลายส่วนราชการ มีผลกระทบ
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนหรือสนับสนุนช่วยเหลือให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมท่ีประสบปัญหา
ในภาวะสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ฟ้ืนตวัได้เรว็ขึน้และ
ยัง่ยนื โดยการดำาเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นการพฒันาต่อยอดตามทิศทางการพฒันา 
(Roadmap) ฉบบัปรบัปรงุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 และแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมรีายละเอยีดหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการขบัเคลือ่น
การให้บรกิารประชาชนผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Service) ใน 12 งานบรกิาร Agenda ท่ีสำาคญั ดงันี้
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1. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

 การกำาหนดตวัชีว้ดัในองค์ประกอบท่ี 2 เป็นการประเมนิผลการพฒันาศกัยภาพองค์การสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วย
 1. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (นำา้หนกัร้อยละ 15) เลือกจากประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้

1.1 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service)
1.2 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน 

และข้อมลูท่ีจะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพือ่นำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครฐั 
(Open Data)

1.3 การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมลู (Sharing Data)
1.4 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก

ในการดำาเนนิงาน (Digitalize Process)
 2. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (นำา้หนกัร้อยละ 15)



ตารางที่ 7 หน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการบรรลุกิจกรรมใน 12 งานบริการ Agenda

ลำ ดับ Agenda e-Service ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

1 ระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล 
(DOPA Digital ID)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมการปกครอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพากร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2 หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ 
(One Identification : ID One SMEs)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพากร
สำานักงานประกันสังคม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมการพัฒนาชุมชน
สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

3 ระบบการรับชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมที่ดิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมธนารักษ์

4 ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว 
(Hazardous Substance Single 
Submission : HSSS)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5 ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 
พืช ประมง และปศุสัตว์

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมหม่อนไหม
สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6 ระบบการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง 
(Ease of traveling)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร

35



ลำ ดับ Agenda e-Service ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

7 ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาด
แรงงาน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมการจัดหางาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำานักงานประกันสังคม
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

8 ระบบเช่ือมโยงข้อมูลการนำาเข้าและส่งออก
สินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ 
ACMECS ผ่านระบบ NSW

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมศุลกากร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมป่าไม้
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการปกครอง
กรมศิลปากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

9 ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และ     
การขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมหม่อนไหม

10 ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ ์และช่วยเหลือ
ในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอด
ช่วงชีวิต

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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ลำ ดับ Agenda e-Service ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

1 ระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล 
(DOPA Digital ID)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมการปกครอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพากร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2 หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ 
(One Identification : ID One SMEs)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพากร
สำานักงานประกันสังคม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมการพัฒนาชุมชน
สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

3 ระบบการรับชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมที่ดิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมธนารักษ์

4 ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว 
(Hazardous Substance Single 
Submission : HSSS)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5 ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 
พืช ประมง และปศุสัตว์

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมหม่อนไหม
สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6 ระบบการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง 
(Ease of traveling)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร



 ท้ังนี้ กำาหนดให้เป็นตัวชี้วัดบังคับของหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีสำานกังาน ก.พ.ร. ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพฯ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยประเมนิความสำาเรจ็ร่วมกนัตามเป้าหมาย Roadmap ท่ีกำาหนดไว้ในแผนปฏบิตักิาร 
(Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำ ดับ Agenda e-Service ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

11 ระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -

12 ศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการกงสุล
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 แนวทางการดำ เนินการ :

1. กำาหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพหลกั และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจดัทำาทิศทางการพัฒนา (Roadmap) 
ภายในระยะไม่เกิน 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) และจดัทำาแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ในการขบัเคลือ่น
เป้าหมายที่กำาหนดในแต่ละปี 

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายถึง แผนดำาเนินการ    
ท่ีส่วนราชการระบรุายละเอยีดกิจกรรมสำาคญัท่ีต้องดำาเนนิการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีได้กำาหนดไว้
ใน Roadmap ปี 2566 โดยระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใหช้ัดเจน/ผลผลิตท่ีจะได้รับเป็นรายเดือน
หรอืรายไตรมาส เพือ่ใช้ตดิตามความก้าวหน้าการขบัเคลือ่น/เป้าหมายในการวดัความสำาเรจ็ของแต่ละไตรมาส/
การระบุเป้าหมายและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. กำาหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพหลกัรายงานผลการดำาเนนิการตามแผนปฏบิตักิารรายปี (ในภาพรวม) 
ระบุผลผลิตหรือความก้าวหน้า/ผลสำาเร็จการดำาเนินการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้

 แนวทางการประเมิน :

1. ประเมินความสำาเรจ็จากการดำาเนนิงานตามกิจกรรมท่ีได้ระบไุว้ในแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาจากจำานวนกิจกรรมท้ังหมดท่ีได้กำาหนดไว้ในแต่ละไตรมาส
ที่ต้องดำาเนินการ สามารถดำาเนินการได้ตามแผนระยะเวลาที่กำาหนด

2. กรณหีน่วยงานเกีย่วข้องในงานบรกิาร Agenda หลายงานบรกิาร เป็นการวัดร้อยละความสำาเรจ็
เฉลี่ยของงานบริการ Agenda ท่ีเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น กรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ีสนับสนุน
งานบริการ Agenda 4  งานบริการ มีวิธีการคิดคะแนน ดังนี้

ภาพที่ 6 ตัวอย่าง กรมประมง ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน 4 Agenda

38



 เกณฑ์การประเมิน :

หมายเหตุ หากหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการทบทวน Action Plan ปี 2566 (ตามที่
หน่วยงานเจ้าภาพได้จัดส่งมายังสำานักงาน ก.พ.ร. ช่วงเดือนสิงหาคม/กันยายน 2565) ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดส่งมายัง
สำานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หากเกินกำาหนดดังกล่าว สำานักงาน ก.พ.ร. จะขอยึดกิจกรรมและ
แผนที่กำาหนดตาม Action Plan ที่จัดส่งมาแล้ว

1.1.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน (e-Service)  L1/L2/L3 

 เป็นการประเมินผลสำาเร็จของการยกระดับงานบริการของส่วนราชการ ไปสู่การใหบ้ริการ
ผ่านออนไลน์ เพือ่ลดภาระการเดนิทางมาตดิต่อราชการของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้มกีารยกระดบั
งานบรกิารออนไลน์แบบเบด็เสรจ็ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-to-End Process) ตัง้แต่ยืน่คำาขอ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (L1) ชำาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (L2) (ถ้ามี) การออกเอกสาร
ราชการทางอเิลก็ทรอนกิส์ (L3) โดยมแีนวทางในการคดัเลอืกงานบรกิารเพือ่นำามากำาหนดเป็นตวัชีว้ดั ดงันี้

1. เป็นงานบรกิารท่ีส่วนราชการมกีารพัฒนาเป็นระบบอเิลก็ทรอนกิส์อยู่แล้ว (L1 / L2) หรอื L3 
แต่ยังไม่สมบูรณ์ เป้าหมายเพื่อพัฒนางานบริการให้เป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ (End-to-End Process)

2. เป็นงานบริการที่ส่วนราชการมีแผนในการพัฒนาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ มีแผน
ในการพัฒนาระบบบริการผ่าน Biz Portal หรือ Citizen Portal

3. เป็นงานบรกิารท่ีมคีู่มอืประชาชน (คู่มอืมาตรฐานกลางสำาหรบัประชาชน ตามพระราชบญัญตัิ
การอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

ภาพที่ 7 แนวทางการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ดำาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) พ.ศ. 2566

ร้อยละ 80

ดำาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) พ.ศ. 2566

ร้อยละ 90

ดำาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) พ.ศ. 2566

ร้อยละ 100
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 เป้าหมายการยกระดับงานบริการ 3 ระดับ ได้แก่
ระดับ 1 (Level 1 : L1) งานบริการที่ยื่นคำาขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ระดับ 2 (Level 2 : L2)  งานบริการท่ีย่ืนคำาขอและชำาระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    หรอืช่องทางอืน่ ๆ และมกีารออกใบเสรจ็รบัเงินทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ได้
ระดับ 3 (Level 3 : L3)  งานบริการท่ีย่ืนคำาขอ ชำาระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุมัติ/ใบอนุญาต/
    เอกสารทางราชการได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการอนุมัติผ่านช่องทาง 
    อิเล็กทรอนิกส์
 เกณฑ์การประเมิน :

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

ระดับ 1
(Level 1) 
การยื่นคำาขอ

ยื่นเรื่อง/ยื่นคำาทางออนไลน์ 
(e-form) แต่ยังไม่สามารถ
แนบเอกสารมาพร้อมกันผ่าน
ระบบได้ โดยให้ประชาชนจัดส่ง
แยกมาในรูปแบบ scan file 

มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นคำาขอ
ทางออนไลน์ (e-form) ที่
ประชาชนมีความปลอดภัย 
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาได้

แบ่งเป็น 3 กรณี คือ
1. กรณีงานบริการที่เชื่อมโยงกับ 
Biz Portal
• สามารถให้บริการผ่านระบบ 

Biz Portal ได้ภายในกันยายน 
2566

2. กรณีงานบริการที่เชื่อมโยงกับ 
Citizen Portal
• สามารถให้บริการผ่านระบบ

บริการออนไลน์ของหน่วยงาน
ได้ ภายในกันยายน 2566 และ
มีแผนการเชื่อมโยงระบบบริการ
ผ่าน Citizen Portal

3. กรณีเป็นงานบริการที่ไม่เชื่อม
โยงผ่านระบบ Biz/Citizen 
Portal
• สามารถให้บริการผ่านระบบ

บริการออนไลน์ของหน่วยงาน
ได้ ภายในสิงหาคม 2566

ระดับ 2 
(Level 2) 
การชำาระ
ค่าธรรมเนียม

ยื่นชำาระผ่านช่องทางอื่น ๆ 
ได้โดยประชาชนไม่ต้องเดิน
ทางไปติดต่อ ณ สำานักงาน 
เช่น counter ธนาคาร, 
Counter service, 
7-ELEVEN เป็นต้น

ยื่นชำาระผ่านระบบออนไลน์
ของหน่วยงาน หรือของหน่วย
งานอื่น* และ/หรือออกใบ
เสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้

ระดับ 3 
(Level 3)
การออกเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

ออกเอกสารเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-License/
e-Certificate/
e-Document) ผ่านทาง 
Mobile หรือ เว็บไซต์

ออกเอกสารเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-License/
e-Certificate/
e-Document) ตาม
มาตรฐาน ETDA ผ่านทาง 
Mobile หรือ เว็บไซต์ และ
ผู้รับบริการสามารถ
print out เอกสารได้ 
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เง่ือนไขการประเมิน : กำาหนดให้ส่วนราชการรายงานผลจำานวนผู้ใช้บริการผ่านระบบบริการออนไลน์ ในรอบรายงาน 12 เดือน ประกอบการพิจารณา
หมายเหตุ * เช่น ระบบชำาระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)



1.2.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำ ไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

 การพฒันาระบบบญัชข้ีอมลู (Data Catalog) เพือ่นำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครฐั (Open Data) 
จะดำาเนนิการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำาหนดเป็นตวัชีว้ดั
บงัคบัของส่วนราชการท่ียงัไม่ได้ดำาเนนิการพฒันาระบบบญัชข้ีอมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) 
จำานวน 39 ส่วนราชการ ดังนี้
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1.2 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่เผยแพร่
สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำ ไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

 เป็นการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกิด Digital Government ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานภาครฐั เพือ่นำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมลูร่วมกนั โดยสำานกังาน ก.พ.ร. 
ร่วมกบัสำานกังานสถติแิห่งชาต ิ(สสช.) และสำานกังานพฒันารฐับาลดจิทัิล (องค์การมหาชน) (สพร.) จดัทำา
แนวทางในการทำาข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นดิจิทัลและสามารถท่ีจะนำาไปเปิดเผยตลอดจนการนำาไปสู่
การเชือ่มโยงข้อมลูร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐัได้ และกำาหนดเป็นตวัชีว้ดัการพฒันาระบบบญัชข้ีอมลู 
(Data Catalog) เพือ่นำาไปสู่การเปิดเผยข้อมลูภาครฐั (Open Data) มาตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 การประเมนิการพฒันาระบบข้อมลูให้เป็นดจิทัิล (Digitize Data) ท้ังข้อมลูท่ีใช้ภายในหน่วยงาน
และข้อมูลท่ีเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพือ่นำาไปสู่การเปิดเผยข้อมลูภาครฐั (Open Data) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 ตวัชีวั้ดย่อย ดงันี้

กระทรวง ส่วนราชการ

สำานกันายกรฐัมนตรี
1. สำานกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี
2. สำานกังานขบัเคล่ือนการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาติ             

และการสร้างความสามคัคปีรองดอง

ส่วนราชการไม่สังกดัสำานกันายกรฐัมนตรี 
กระทรวงหรอืทบวง

3. สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน                            
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

กระทรวงการคลงั
4. กรมธนารกัษ์
5. กรมบญัชกีลาง
6. กรมสรรพากร

ตารางที่ 8 รายชื่อส่วนราชการที่ต้องดำ เนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำ ไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
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กระทรวง ส่วนราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ

7. สำานกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ
8. กรมการกงสุล
9. กรมพธีิการทูต
10. กรมยโุรป
11. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
12. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
13. กรมสารนเิทศ
14. กรมองค์การระหว่างประเทศ
15. กรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต้
16. กรมอาเซยีน
17. กรมเอเชยีตะวันออก
18. กรมเอเชยีใต้ ตะวันออกกลางและแอฟรกิา
19. กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 20. กรมการท่องเท่ียว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21. กรมปศสัุตว์
22. กรมวิชาการเกษตร
23. กรมส่งเสรมิสหกรณ์

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 24. กรมทรพัยากรนำา้บาดาล

กระทรวงพาณชิย์

25. กรมการค้าต่างประเทศ
26. กรมการค้าภายใน
27. กรมทรพัย์สินทางปัญญา
28. การพฒันาธุรกิจการค้า

กระทรวงมหาดไทย
29. สำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
30. กรมการพฒันาชมุชน

กระทรวงยุติธรรม
31. กรมคมุประพฤติ
32. กรมสอบสวนคดพีเิศษ

กระทรวงแรงงาน 33. สำานกังานปลดักระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม 34. สำานกังานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยั

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 35. สำานกังานการวิจยัแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข

36. สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
37. กรมควบคมุโรค
38. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
39. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ท้ังนี ้นอกเหนอืจาก 39 ส่วนราชการข้างต้น หากส่วนราชการใดต้องการจดัทำาระบบบญัชข้ีอมลู 
(Data Catalog) ตามตวัชีว้ดันี ้สามารถเลอืกกำาหนดตวัชีว้ดัการพฒันาระบบบญัชข้ีอมลู (Data Catalog) 
เพือ่นำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครฐั (Open Data) ได้



 แนวทางการประเมิน :

1. ส่วนราชการต้องเลือกประเด็นการดำาเนินงานภายใต้ขอบเขตการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่มีชุดข้อมูลที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อใช้ในการจัดทำาบัญชีชุดข้อมูล 
(Data Catalog)

2. ส่วนราชการตอ้งจัดทำาชุดข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการทำางานตามขอบเขตการนำาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ โดยต้องเป็นกระบวนการทำางานภายใต้ภารกิจหลักท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการ
ประชาชนในระดับสูง

3. ให้มีคำาอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐาน
ท่ี สพร. กำาหนด

4. ชดุข้อมลูท่ีขึน้ในระบบบญัชข้ีอมลูของหน่วยงาน  (Agency Data Catalog) จะเป็นชดุข้อมลู
ท่ี สสช. ใช้ตดิตามในการลงทะเบยีนระบบบรกิารบญัชข้ีอมลูภาครฐั (Government Data Catalog) 
ต่อไป

5. กำาหนดให้ส่วนราชการมรีะบบบญัชข้ีอมลู พร้อมมข้ีอมลูสาธารณะ (Open data) ในระบบ
บัญชีข้อมูลเพื่อเผยแพรใ่ห้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปดิ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ร้อยละ 100 ของบัญชีข้อมูล ตามแนวทางที่ สพร. กำาหนด 

6. ชดุข้อมลูเปิด (Open data) ต้องเป็นข้อมลูท่ีประชาชนหรอืผู้รบับรกิารต้องการและสามารถ
นำาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรอืส่วนราชการสามารถนำาชดุข้อมลูมาใช้ในการวเิคราะห์ประกอบการวางแผน
พัฒนางานได้

7. การนำาข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเมินจากหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง
การนำาชดุข้อมูลมาวเิคราะห์ประกอบการปฏบิตังิาน เช่น รายงานวิเคราะห์จากชดุข้อมลู การม ีDashboard 
จากชุดข้อมูล เป็นต้น

 ขอบเขตการนำไปใช้ประโยชน์ของชุดข้อมูลต้องตอบโจทย์ :

1. แผนระดบั 2 (แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนการปฏริปูประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ินโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต)ิ และแผนระดบั 3 ท่ีเกีย่วข้องกบั
ภารกิจของหน่วยงาน ผลการดำาเนนิงานตามตวัชีว้ดั และแผนระดบั 3 ท่ีเกีย่วข้องกบัภารกิจของหน่วยงาน 

2. ชุดข้อมูลสนับสนุนการให้บริการประชาชน (e-Service) 
3. ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับสากล โดยหน่วยงานท่ีต้องดำาเนินการตามตัวชี้วัดการจัดทำาชุดข้อมูล

ตวัชีว้ดัสำาหรบัการรายงานการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดย IMD ให้นบัเป็น
ชุดข้อมูลที่ต้องดำาเนินการเพิ่มเติมจาก 5 ชุดข้อมูลที่กำาหนดตามเงื่อนไขตัวชี้วัด 

4. สถิติทางการ (21 สาขา) 
5. การดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
6. ภารกิจหลักของหน่วยงาน
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 เกณฑ์การประเมิน :

เงื่อนไข

 1. ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ต้องมีการจัดทำาคำาอธิบายข้อมูล (Metadata) ครบถ้วนจำานวน 14 รายการ 
หากส่วนราชการมีการจัดทำารายละเอียดไม่ครบ 14 รายการในแต่ละชุดข้อมูล จะไม่นับผลการดำาเนินงาน
 2. หน่วยงานจัดทำาชุดข้อมูลเปิดไม่น้อยกว่า 5 ชุดข้อมูล

เป้าหมายการดำาเนนิงาน 6 เดอืน (ตลุาคม 2565 – มนีาคม 2566)

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

• มีรายชื่อชุดข้อมูลที่มีคุณค่า สามารถ
นำาไปใช้ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือการบริการประชาชน

• มีคำาอธิบายข้อมูล (Metadata) 
ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ที่ สพร. กำาหนด (14 รายการ)              
ของทุกชุดข้อมูล

• มีคำาอธิบายทรัพยากรข้อมูล 
(Resource) ของชุดข้อมูลเปิด
ทั้งหมด

• มีระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  
(Agency Data Catalog) พร้อม
แจ้ง URL ระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน และชุดข้อมูล คำาอธิบาย
ชุดข้อมูล ถูกนำาขึ้นที่ระบบบัญชี
ข้อมูลหน่วยงานและระบุทรัพยากร
ข้อมูล (Resource) ของชุดข้อมูล
เปิดทั้งหมด  (15 คะแนน)

• ชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด ถูกนำามาลง
ทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(GD Catalog) (10 คะแนน)

• คุณภาพชุดข้อมูลเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิด      
ที่ สพร. กำาหนด (20 คะแนน)

• นำาข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตามประเด็น
ขอบเขตการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

กรณีที่ 1
ส่วนราชการกลุ่มเป้าหมาย 39 ส่วนราชการ
ดำาเนินการตามแผนการดำาเนินงานที่ สสช. 
กำาหนด ตามข้อที่ 1 และ 2

กรณีที่ 2 
ส่วนราชการอื่น ๆ ดำาเนินการตามแผน
การดำาเนินงานที่ สสช. กำาหนด ตามข้อที่ 2

ส่วนราชการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ที่ สสช. กำหนด ได้แก่

1. หน่วยงานที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน
ทำาการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้พร้อม
ใช้งาน ภายในเดือนธันวาคม 2565

2. หน่วยงานส่ง Template 1 (ชื ่อชุดข้อมูล)
และ Template 2 (Metadata) ให้ สสช.
ภายในเดือนมีนาคม 2566
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1.2.2 การจัดทำ ชุดข้อมูลตัวชี้วัดสำ หรับการรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดย IMD 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของ 

International Institute for Management Development (IMD) เป็นการวเิคราะห์ขดีความสามารถ
ของประเทศโดยใช้ข้อมูลท่ีจัดเก็บเป็นรายปีตามตัวชี้วัดท่ีกำาหนด ประกอบด้วยข้อมูล 3 ประเภท 
1) ข้อมูลจากการสำารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในภาคเอกชน/ธุรกิจ (Survey Data) 2) ข้อมูล
เชิงสถิติท่ีใช้ในการคำานวณคะแนนในการจัดอันดับของประเทศ (Hard Data) และ 3) ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ไม่ได้ใช้ในการจัดอันดับโดยตรง (Background Information) 

ท้ังนี ้ข้อมูลเชงิประจกัษ์ท่ีมผีลต่อการจดัอนัดบัของประเทศ เป็นข้อมลูสถติท่ีิได้จากการสำารวจ/
สำามะโน/ทะเบียน หรือเกิดจากการคำานวณ/ประมาณค่าข้อมูล อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และจะต้องมีการกำาหนดระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล การปรับฐานข้อมูล 
และการให้คำานิยามตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับคำานิยามตามตัวชี้วัดของ IMD โดยประเทศไทยจะมีการจัด
ส่งข้อมูล 2 รูปแบบ  ได้แก่ 1) หน่วยงานในประเทศส่งข้อมูลให้กับ IMD โดยตรง และ 2) ส่งผ่านทาง
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) 

ดงันัน้ การจดัทำาชดุข้อมลูท่ีมคีำานยิามสอดคล้องกบัคำานยิามตวัชีว้ดัของ IMD และเป็นปัจจบุนั
จะช่วยสะท้อนผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ใกล้เคยีงความเป็นจรงิ

 IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ทำาการจัดอันดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำาปี 2565 ของ 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลจากการ
สำารวจความเห็นของผู้บริหาร และข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hard Data) ปี 2564 โดยประเมินใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 2) ประสิทธิภาพของภาครฐั (Government 
Efficiency) 3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) 4) โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) ซึ่งผลการจัดอันดับของประเทศไทย ปี 2565 ลดลง 5 อันดับ โดยอุปสรรคท่ีพบ
ในการจัดส่งข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hard Data) ให้แก่ IMD เช่น ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดหน่วยงาน
รบัผดิชอบข้อมลูท่ีชดัเจน การจดัส่งข้อมลูของหน่วยงานภาครฐัยงัไม่เป็นระบบ (สมาคมการจดัการธุรกิจ
แห่งประเทศไทยประสานขอข้อมูลผ่านสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ส่งผลให้
การประเมินอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยังไม่สะท้อนตามความเป็นจริง
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้กำาหนดส่วนราชการเป้าหมายที่ต้องมีการดำาเนินการ
ตามตัวชี้วัดการจัดทำาชุดข้อมูลตัวชี้วัดสำาหรับการรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยกำาหนดให้เป็นตัวชี้วัดบังคับของส่วนราชการ จำานวน 5 หน่วยงาน 
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ส่วนราชการ รายชื่อชุดข้อมูล
Rank 
2021

Rank 
2022

Changes

1. สำานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

1. Forecast Unemployment4 : การคาดการณ์: 
อัตราการว่างงาน

หมายเหตุ
– เป็นตัวชี้วัดดำาเนินการร่วมกันระหว่าง 1) สำานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน และ 2) สำานักงานสถิติแห่งชาติ

1 1 -

2. สำานักงานสถิติ
แห่งชาติ

1. Employment in Telecommunications1 : …… - - -

3. สำานักงานปลัด
กระทรวงการอุดม
ศึกษาฯ

1. Graduates in Math and Sciences, ICT and 
Engineering2 16 37 21 

4. สำานักงานการวิจัย
แห่งชาติ

1. Total Expenditure on R&D2 : การใช้จ่าย    
เพื่อวิจัยและพัฒนา ($) 28 27 1 

2. Business R&D Expenditure2 : การใช้จ่าย  
เพื่อการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจ ($) 26 25 1 

3. Total R&D Personnel Nationwide2 :    
จำานวนบุคลากรด้านการวิจัยทั้งหมด 14 14 -

4. Total R&D Personnel in Business         
Enterprise2 : จำานวนบุคลากรด้านการวิจัย      
และพัฒนาทั้งหมดในองค์กรธุรกิจ

14 13 1 

5. Researchers in R&D2 : จำานวนนักวิจัย        
เพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อหัว 40 36 4 

5. สำานักงาน
เลขาธิการ     
สภาการศึกษา

1. Total Public Expenditure on Education2 : 
การใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐโดยรวม 59 49 10 

2. Pupil-Teacher Ratio (Primary Education)2 : 
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา) 30 28 2 

3. Secondary School Enrollment3 :            
การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา 61 59 3 

หมายเหต ุ
1 หมายถึง  กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดใหม่
2 หมายถึง  กลุ่มที่ 2 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
3 หมายถึง  กลุ่มที่ 3 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
4 หมายถึง  กลุ่มที่ 4 ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ

ตารางที่ 9 รายชื่อส่วนราชการที่ต้องดำ เนินการตามตัวชี้วัดการจัดทำ ชุดข้อมูลตัวชี้วัดสำ หรับการรายงานการจัดอันดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย IMD
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 แนวทางการประเมิน :

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการจัดทำาชุดข้อมูลตามท่ีกำาหนดและจัดส่งชุดข้อมูลให้กับ
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2566

2. ให้มีคำาอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐาน
ที่ สพร. กำาหนด

3. หน่วยงานนำาชดุข้อมลูท่ีขึน้ในระบบบญัชข้ีอมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) 
จะเป็นชดุข้อมลูท่ี สสช. ใช้ตดิตามในการลงทะเบยีนระบบบรกิารบญัชข้ีอมลูภาครฐั (Government 
Data Catalog) ต่อไป

 เกณฑ์การประเมิน :

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

• จัดส่งทุกชุดข้อมูลให้กับสำานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2566

• มีคำาอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) 
ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. 
กำาหนด (14 รายการ) ของทุกชุด
ข้อมูล 

• มีคำาอธิบายทรัพยากรข้อมูล 
(Resource) ของชุดข้อมูลเปิด
ทั้งหมด

• ชุดข้อมูล คำาอธิบายชุดข้อมูล ถูกนำา
ขึ้นที่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และ
ระบุทรัพยากรข้อมูล (Resource) 
ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด 

• ชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด ถูกนำามาลง
ทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(GD Catalog) 



1.3 การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 

 ค�าอธิบาย : การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) เป็นกระบวนงานท่ีมี
การแลกเปลีย่นข้อมูลรปูแบบดจิทัิลระหว่างหน่วยงานกบัหน่วยงานภายนอกลักษณะทวภิาค ี (Bilateral) 
ที่มีการกำาหนดเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
 เกณฑ์การประเมิน : ส่วนราชการกำาหนดเกณฑ์การวดั customize ตามบรบิทของหน่วยงาน 
โดยต้องกำาหนดเป้าหมายท่ีแสดงให้เห็นการเชือ่มโยงและแบ่งปันข้อมลูกบัหน่วยงาน 1 หน่วยงานข้ึนไป

1.4 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำ เนินงาน 
(Digitalize Process)

 คำอธิบาย : เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำางาน โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วย เพือ่ให้กระบวนการทำางานท่ีมอียู่ดข้ึีนจากเดมิ เช่น ทำาระบบอตัโนมตั ิเพือ่ให้การบรกิาร
ผู้รบับรกิารท่ีรวดเรว็ข้ึน  การใช้โปรแกรมจดัเกบ็เอกสาร เพือ่ลดต้นทุนในการเกบ็รกัษา และค้นหาข้อมลู
ได้รวดเร็วขึ้น การแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้งานบริการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
 เกณฑ์การประเมิน : ส่วนราชการกำาหนดเกณฑ์การวดั customize ตามบรบิทของหน่วยงาน
โดยต้องกำาหนดเป้าหมายท่ีแสดงให้เห็นการนำาเทคโนโลยมีาใช้ปรบัเปลีย่นกระบวนการ /วธีิการทำางาน

แนวทางการกำหนดน�้าหนกัตวัชี้วัดการพฒันาองค์การสู่ดิจิทลั ได้แก่
1. ส่วนราชการเลือกดำาเนินการอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด โดยกำาหนดนำ้าหนักไม่เกินร้อยละ 15
2. ตวัชีวั้ด 1.1.1 ,1.2.1 และ 1.2.2 เป็นตวัชีว้ดับงัคบัของส่วนราชการตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพกำาหนด
3. กรณส่ีวนราชการเลอืกดำาเนนิการตวัชีว้ดั 1.3 การเชือ่มโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 

หรอืตวัชีว้ดั 1.4 การพฒันากระบวนการปฏิบตังิานโดยการนำาเทคโนโลยดีจิทัิลมาเป็นกลไกหลกั
ในการดำาเนินงาน (Digitalize Process) สามารถกำาหนดนำ้าหนักได้ไม่เกินร้อยละ 5
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2. การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 เป็นการประเมินความสามารถในการพฒันาการดำาเนนิงาน เพือ่ยกระดบัผลการประเมนิสถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0 หรอื PMQA 4.0 ซึง่เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการ
ในเชงิบรูณาการ เพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตร์ของส่วนราชการกบัเป้าหมาย และทิศทางการพฒันาของประเทศ 
โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพฒันาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพือ่ประเมนิความสามารถ
ในการบรหิารจดัการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขบัเคลือ่นงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างยัง่ยนื 
 พจิารณาจากผลการประเมนิสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่
ในภาพรวมท้ัง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำาองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 
ผลลัพธ์การดำาเนนิการ โดยมกีารจดักลุ่มส่วนราชการตามคะแนนผลการประเมนิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และกำาหนดเกณฑ์การประเมนิ (เป้าหมายการเพิม่คะแนนผลการประเมนิ) ให้สอดคล้องกบัแต่ละกลุ่ม ดงันี้

ตารางที่ 10 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
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เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน  (75) เป้าหมายขั้นสูง  (100)

กลุ่มที่ 1: ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ำ กว่า 350 คะแนน

275 คะแนนปี 2565 350

กลุ่มที่ 2: ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 350 แต่น้อยกว่า 400 คะแนน

350 คะแนนปี 2565 คะแนนปี 2565 + 10 %

กลุ่มที่ 3: ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 400 - 450 คะแนน

400 คะแนนปี 2565 คะแนนปี 2565 + 2 %

กลุ่มที่ 4: ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มากกว่า 450 คะแนน

445 (คะแนนปี 2565 + 445)/2 คะแนนปี 2565 
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ภาพที่ 8 ปฏิทินการดำ เนินการตามตัวชี้วัดการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/



ภาคผนวก ก 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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https://drive.google.com/drive/folders/1ClyUB52I17bx9gefUaIEN34e9UH3d9uN?usp=sharing

1. มตคิณะรฐัมนตร ีวนัท่ี 5 เมษายน 2559 เรือ่ง การประเมนิส่วนราชการและข้าราชการพลเรอืน 
ในความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิารตามคำาส่ังหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิท่ี 5/2559

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 กันยายน 2565 เรื่อง ตัวชี้วัดขับเคล่ือนการบูรณาการร่วมกัน 
(Joint KPIs) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อส่วนราชการที่รับการประเมิน

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



 รายช่ือส่วนราชการท่ีรับการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง กรม

1. สำานักนายกรัฐมนตรี

1) สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
2) กรมประชาสัมพันธ์
3) สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
4) สำานักข่าวกรองแห่งชาติ
5) สำานักงบประมาณ
6) สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
7) สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8) สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9) สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
10) สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
11) สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
12) สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
13) สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
14) สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ
15) สำานักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ                         

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
16) สำานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ

2. กระทรวงการคลัง

1) สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2) สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
3) กรมศุลกากร
4) กรมสรรพากร
5) กรมสรรพสามิต
6) กรมธนารักษ์
7) สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
8) กรมบัญชีกลาง
9) สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
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กระทรวง กรม

3. กระทรวงคมนาคม

1) สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2) สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
3) กรมทางหลวง
4) กรมทางหลวงชนบท
5) กรมการขนส่งทางบก
6) กรมเจ้าท่า
7) กรมท่าอากาศยาน

4. กระทรวงพาณิชย์

1) สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2) สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
3) กรมการค้าภายใน
4) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
6) กรมการค้าต่างประเทศ
7) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
8) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

5. กระทรวงอุตสาหกรรม

1) สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
4) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5) สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6) สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7) สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย

6. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
1) สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
2) กรมการท่องเท่ียว
3) กรมพลศึกษา

7. กระทรวงพลังงาน

1) สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
2) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
3) กรมธุรกิจพลังงาน
4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5) สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน



กระทรวง กรม

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) กรมการข้าว
3) กรมชลประทาน
4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5) กรมประมง
6) กรมปศุสัตว์
7) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
8) กรมพัฒนาท่ีดิน
9) กรมวิชาการเกษตร
10) กรมส่งเสริมการเกษตร
11) กรมส่งเสริมสหกรณ์
12) กรมหม่อนไหม
13) สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
14) สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
15) สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1) สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ                       
และส่ิงแวดล้อม

2) กรมควบคุมมลพิษ
3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
4) กรมทรัพยากรธรณี
5) กรมทรัพยากรน้ำา
6) กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล
7) กรมป่าไม้
8) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
10) สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ                              

และสิ่งแวดล้อม

10. กระทรวงมหาดไทย

1) สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) กรมการปกครอง
3) กรมท่ีดิน
4) กรมการพัฒนาชุมชน
5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
6) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7) กรมโยธาธิการและผังเมือง
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กระทรวง กรม

11. กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

1) สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์     
วิจัย และนวัตกรรม

2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
3) สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
4) สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ

12. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
     และสังคม

1) สำานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) กรมอุตุนิยมวิทยา
3) สำานักงานสถิติแห่งชาติ
4) สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

13. กระทรวงการพัฒนาสังคม
     และความม่ันคงของมนุษย์

1) สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม                  
และความมั่นคงของมนุษย์

2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
3) กรมกิจการผู้สูงอายุ
4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

14. กระทรวงวัฒนธรรม

1) สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2) กรมการศาสนา
3) กรมศิลปากร
4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
5) สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

15. กระทรวงแรงงาน

1) สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2) กรมการจัดหางาน
3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5) สำานักงานประกันสังคม



กระทรวง กรม

16. กระทรวงยุติธรรม

1) สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2) สำานักงานกิจการยุติธรรม
3) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
4) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
5) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
6) กรมบังคับคดี
7) กรมคุมประพฤติ
8) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
9) กรมราชทัณฑ์
10) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

17. กระทรวงสาธารณสุข

1) สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมการแพทย์
3) กรมควบคุมโรค
4) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7) กรมสุขภาพจิต
8) กรมอนามัย
9) สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

18. กระทรวงการต่างประเทศ

1) สำานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2) กรมการกงสุล
3) กรมพิธีการทูต
4) กรมสารนิเทศ
5) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
6) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7) กรมอาเซียน 
8) กรมองค์การระหว่างประเทศ 
9) กรมเอเชียตะวันออก 
10) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
11) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
12) กรมยุโรป 
13) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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กระทรวง กรม

19. กระทรวงศึกษาธิการ

1) สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3) สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

20. ส่วนราชการไม่สังกัด
สำานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง

1) ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2) สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
3) สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
4) สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5) สำานักงานราชบัณฑิตยสภา
6) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ



47 ภาคผนวก ค 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำ คัญ (Strategic KPIs)

ลงสู่ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของทุกส่วนราชการ
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https://drive.google.com/drive/folders/1eE8tEwsFA4iToEiQnUTROyys9Z8bpjgx?usp=sharing
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