
วนัองัคารที ่1 สงิหาคม 2560 
เวลา 08.30 – 14.00 น. 

ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ
ถนนพระรามเกา้ กรงุเทพมหานคร

การประชุมชีแ้จงแนวทางการประเมนิสว่นราชการ ตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ (มาตรา 44)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561



2

หวัขอ้การชีแ้จง

1

กรอบการประเมนิสว่นราชการ ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2

3

4

ทีม่า

หลกัการในการก าหนดตวัชีว้ดั

กลไกการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561



3

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

มาตรา 12  ก าหนดวา่เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ก.พ.ร. อาจเสนอตอ่คณะรัฐมนตร ีเพือ่ก าหนดมาตรการก ากบัการปฏบิตัิ
ราชการ โดยวธิกีารจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษร หรอืโดยวธิกีารอืน่ใด เพือ่แสดงความรับผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ 

มาตรา 45 ก าหนดใหส้ว่นราชการจัดใหม้คีณะผูป้ระเมนิอสิระด าเนนิการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของสว่นราชการเกีย่วกับผลสัมฤทธิข์อง
ภารกจิ คณุภาพการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจของประชาชนผูรั้บบรกิาร ความคุม้คา่ในภารกจิ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และระยะเวลา
ที ่ก.พ.ร. ก าหนด

ทีม่า

หมายเหตุ : ภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน

มาตรา 3/1 บญัญัตวิา่ “การบรหิารราชการตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของรัฐ ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้คา่
ในเชงิภารกจิแหง่รัฐ การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การลดภารกจิและยบุเลกิหน่วยงานทีไ่มจ่ าเป็น การกระจายภารกจิและทรัพยากรใหแ้กท่อ้งถิน่ การ
กระจายอ านาจตัดสนิใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนมผีูรั้บผดิชอบตอ่ผลของงาน การปรับปรุงคณุภาพการ
ใหบ้รกิารจงึเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ าเป็นอย่างยิง่เพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของ
ประชาชน ในการปฏบิัตหินา้ทีข่องสว่นราชการตอ้งใชว้ธิีการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่โีดยเฉพาะอย่างยิง่ใหค้ านึงถงึความรับผดิชอบของผูป้ฏบิัติ
ราชการ การมสีว่นรว่มของประชาชน การเปิดเผยขอ้มลู การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ทัง้นี้ตามความเหมาะสมของแตล่ะภารกจิ”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พทุธศักราช 2557 หัวหนา้คณะรักษาความ
สงบแหง่ชาต ิโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิไดอ้อกค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิที ่5/2559 เรือ่ง 
มาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ  เพือ่ประโยชนใ์นการปฏริปูระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ มผีลบงัคับใช ้ณ วันที ่1 
กมุภาพันธ ์2559

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559

มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559

เห็นชอบการประเมนิโดยแบบประเมนิขา้ราชการพลเรอืนในความรับผดิชอบของฝ่ายบรหิารและแบบประเมนิสว่นราชการ ตามค าสัง่หัวหนา้คณะ
รักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 5/2559 และใหน้ าแบบประเมนิฯ นี้ไปใชใ้นการประเมนิขา้ราชการและการประเมนิสว่นราชการในรอบการปฏบิัตงิาน
ตัง้แตว่ันที่ 1 ตลุาคม 2558 ซึง่แบบประเมนิมทีัง้หมด 5 องคป์ระกอบ
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1. ทีม่า



ประเด็นการปรับปรุงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัตริาชการ

1. ก ำหนดตัวชี้วัดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำน (Joint KPIs) ไว้ในองค์ประกอบท่ี 2 Agenda Base เนื่องจำก
ตัวชี้วัด Joint KPIs เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม Agenda ส ำคัญ ท่ีต้องมีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำน

2. ก ำหนดให้มีตัวช้ีวัดกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวง/จังหวัด (Function-Area KPIs) เพิ่มเติมในองค์ประกอบท่ี 3 (Area Base) 
เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและสอดคล้องกับกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นท่ี

3. รองนำยกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี ก ำหนด Agenda ท่ีส ำคัญ เพ่ือก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบท่ี 2 นอกเหนือจำกกำรก ำหนดตัวชี้วัด 
Agenda ตำมข้อ 1

4. ปรับกำรประเมินกำรพัฒนำนวัตกรรม โดย
• ประเมินเฉพำะ รอบท่ี 2
• ปรับประเด็นกำรประเมินให้สอดคล้องกับระบบรำชกำร 4.0 (Government 4.0)

5. ตัดตัวชี้วัดบังคับ ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกกระทรวงกำรคลังมีกำรรำยงำนต่อนำยกรัฐมนตรีโดยตรง
รำยไตรมำส

6. ปรับรอบระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล จำก 5 เดือน และ 10 เดือน เป็น 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือให้รอบกำรประเมินสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมปีงบประมำณที่ก ำหนด เป็น 6 เดือน และ 12 เดือน

7. จ ำนวนตัวชี้วัดลดลง จำกเดิม 14 ตัวชี้วัด เหลือ 8 ตัวชี้วัด

8. แนวทำงกำรประเมินในองค์ประกอบท่ี 5 ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
(Potential Base)

2. กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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Function Base 

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งาน
ตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Function Base)

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda Base)

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นท่ี/ท้องถ่ิน 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้อง
ประเมิน)

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการ
ให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 
4.0 (Innovation base)

5.ศั ก ย ภ าพ ใ น กา ร ด า เ นิ น กา ร ข อ ง ส่ ว น ร า ช กา ร ต าม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)

1. กำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่
ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

2. กำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำย 
3. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนของรัฐบำลและมติคณะรัฐมนตรี 
4. กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผน
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน

1. กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในพื้นที่ /ท้องถ่ิน ภูมิภำค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด

2. กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกระทรวง /จังหวั ด 
(Function-Area KPIs)

กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
1. กำรจัดท ำแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ตำมภำรกิจ/บทบำท 

ของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. ผลผลิตที่เกิดข้ึนจริงในแต่ละไตรมำส

1. กำรด ำเนินกำรข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
2. กำรด ำเนินกำรตำมวำระกำรขับเคลื่อนและกำรปฏิรูปประเทศ
3. กำรแก้ไขปัญหำส ำคัญเฉพำะเรื่องหรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย

พิเศษจำกนำยกรัฐมนตรี/รองนำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ำกับและ
ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร  

ให้เสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น 
1. นวัตกรรมเชิงนโยบำย (Policy Innovation) เป็นกำรคิดริเริ่ม

นโยบำย กฎหมำยและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมำะสมและทันต่อ
สถำนกำรณ์ รวมทั้งให้มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของประเทศ 
เช่น พัฒนำผังเมืองให้เป็นย่ำนนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบกำรธุรกิจ
นวัตกรรมไทย เป็นต้น

2. นวัตกรรมให้บริกำร (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่
น ำมำใช้  พัฒนำและสร้ำงคุณค่ำในงำนบริกำรภำครัฐ กำร
ปรับปรุงบริกำรหรือสร้ำงบริกำรใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน เช่น หน่วยบริกำรเคลื่อนที่  กำรจด
ทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น

3.  น วั ต ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร / อ ง ค์ ก ำ ร  ( Administrative or
Organizational Innovation) เป็นกำรสร้ำงหรือปรับปรุง
กระบวนงำนใหม่ (New Process) รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ หรือ
กระบวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนรูปแบบใหม่ หรือกำรวำง
ระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อกำรปรับโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำงๆ เช่น PMQA (4.0) กำรจัดหน่วยบริกำร
รูปแบบพิเศษ เป็นต้น

5 องค์ประกอบในการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ

2. กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ่)

1 ตัวชี้วัด

1 ตัวชี้วัด

6 ตัวชี้วัด (5+1 ตัวชี้วัดบังคับ)
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5. การบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลางเพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงสู่เป้าหมายระดับชาติ

การก าหนดตัวชี้วัด

1 ปีงบประมาณ แบ่ง ประเมินออกเป็น 2 รอบ
• รอบการประเมินท่ี 1 เป็น 6 เดือน
• รอบการประเมินท่ี 2 เป็น 12 เดือน

ตัวช้ีวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
(ITA) ป.ป.ช. จะเป็นผู้ส่งคะแนนให้แก่
ส านักงาน ก.พ.ร.

การติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)

10 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทนุมนุษย์
2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล ้าใน

สงัคม
3. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและ

แขง่ขนัไดอ้ย่างยั่งยนื
4. ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การ

พัฒนาอย่างยั่งยนื
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่การ

พัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคัง่และยัง่ยนื
6. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการ

ทุจรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย
7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิ

สตกิส์

8. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิัย 
และนวตักรรม

9. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
10. ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศเพือ่การพัฒนา

• ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ
• นโยบายรัฐบาล
• ค าสั่ง/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
• ยุทธศาสตร์กระทรวง/ภารกิจ/เปา้ประสงค์
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3. การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

2. แนวทางการพัฒนา Thailand 4.01.นโยบายของรัฐบาล

4. International KPIs

6 ยุทธศาสตร์

7. ตัวชี้วัดบังคับ
• การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

1. ยทุธศาสตรด์า้นความมั่นคง
2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขันของ
ประเทศ

3. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพคน

4. ยทุธศาสตรด์า้นการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลือ่มล ้า 
และสรา้งการเตบิโตจากภายใน

5. ยทุธศาสตรด์า้นการจัดการน ้าและ
สรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที่
เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

6. ยทุธศาสตรด์า้นการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ

การก าหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมนิผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ

6. ตัวช้ีวัดร่วมระหว่างกระทรวงและ
จังหวัด (Function-Area KPIs) และ
ตัวช้ีวัดจุดเน้น (Positioning) ของจังหวัด
ตามยุทธศาสตรชาติ/แผนฯ 12/แผน
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

3. หลกัการในการก าหนดตวัชีว้ดั

6

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


3.1 การบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลาง

6 ยุทธศาสตร์
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แบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)

10 ยุทธศาสตร์

• ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

• นโยบายรัฐบาล

• ค าสั่ง/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

• ยุทธศาสตร์กระทรวง/ภารกิจ/เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPIs)

มีการบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลางได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือให้ได้ตัวชี้วัด
ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงสู่เป้าหมายระดับชาติ รวมท้ังสามารถน ามาติดตามประเมินผลการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนษุย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่าง

ยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความม่ังคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิ

ชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหล่ือม

ล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ

7
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การเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัยทุธศาสตรก์ระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

1. ยทุธศาสตรด์า้นความ
ม่ันคง 

2. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
และเสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน

4. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทยีมกันทาง
สังคม

5. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งการเตบิโตบน
คณุภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

6. ยทุธศาสตรด์า้นการ
ปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ

1. การเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุ
มนุษย์

2. การสรา้งความเป็นธรรมลดความ
เหลือ่มล ้าในสงัคม

3. การสรา้งความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื

4. การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม
เพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื

5. การเสรมิสรา้งความมั่นคงแหง่ชาติ
เพือ่การพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคั่ง
และยั่งยนื

6. การบรหิารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทจุรติประพฤตมิชิอบและ
ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

7. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
ระบบ  โลจสิตกิส์

8. การพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
วจัิย และนวัตกรรม

9. การพัฒนาภาค เมอืง และพืน้ที่
เศรษฐกจิ

10. ความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่การ
พัฒนา

1. ปกป้องสถาบันฯ
2. รักษาความมั่นคง
3. ลดความเหลือ่มล ้า
4. การศกึษา ศาสนา 

วัฒนธรรม
5. สาธารณสุข
6. เพิม่ศกัยภาพดา้น

เศรษฐกจิ
7. สง่เสรมิบทบาทใน

ประชาคมอาเชยีน
8. วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี
9. ทรัพยากรธรรมชาตฯิ
10.ธรรมาภบิาล

1. ยตุคิวามยากจน ทกุรปูแบบในทกุที่
2. ยตุคิวามหวิโหย บรรล ุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และ สง่เสรมิ

เกษตรกรรมทีย่ั่งยนื
3. สรา้งหลักประกนัวา่ คนมชีวีติทีม่สีขุภาพด ีและสง่เสรมิสวัสดภิาพ ส าหรับทกุคนในทกุวัย 
4. สรา้งหลักประกนัวา่ทกุคนม ีการศกึษาทีม่คีณุภาพอยา่ง ครอบคลมุและเทา่เทยีม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรยีนรู ้ตลอดชวีติ
5. บรรลคุวามเสมอภาค ระหวา่งเพศและเสรมิสรา้ง ความเขม้แข็งของผูห้ญงิและ เด็กหญิง

ทกุคน
6. สรา้งหลักประกนัใหม้นี ้าใช ้และมกีารบรหิารจัดการน ้าและการสขุาภบิาลอยา่ง ย่ังยนื

ส าหรับทกุคน
7. สรา้งหลักประกนัใหท้กุคน เขา้ถงึพลังงานสมัยใหมใ่น ราคาทีย่อ่มเยา เชือ่ถอืได ้และ

ยั่งยนื 

8. สง่เสรมิการเตบิโตทาง ศก. ที ่ตอ่เนือ่ง ครอบคลมุ และย ัง่ยนื การจา้งงาน
เต็มทีแ่ละมผีลติ ภาพ และการมงีานทีม่คีณุคา่ ส าหรบัทุกคน

9. สรา้งโครงสรา้งพ ืนฐานทีม่ ีความทนทาน สง่เสรมิการ พัฒนาอตุสาหกรรม ทีค่รอบคลมุ
และย่ังยนื และ สง่เสรมินวัตกรรม

10. ลดความไมเ่สมอภาค ภายในและระหวา่งประเทศ 
11. ท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐาน ของมนุษยม์คีวามครอบคลมุ ปลอดภัย มภีมูติา้นทาน และ 

ยั่งยนื  

12. สรา้งหลกัประกนัใหม้ ีรปูแบบการบรโิภคและ ผลติทีย่ ัง่ยนื
13. ด าเนนิการอยา่งเรง่ดว่นเพือ่ ตอ่สูก้ับการเปลีย่นแปลงสภาพ ภมูอิากาศและผลกระทบ 
14. อนุรักษ์และใชป้ระโยชนจ์าก มหาสมทุร ทะเลและทรัพยากร ทางทะเลอยา่งย่ังยนืเพือ่การ 

พัฒนาทีย่ั่งยนื
15. ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและสง่เสรมิการใชร้ะบบนเิวศบนบกอยา่งย่ังยนื การบรหิารจัดการป่าไมท้ี่

ย่ังยนื การตอ่ตา้นการกลายสภาพเป็น ทะเลทราย หยดุยัง้การเสือ่มโทรมของทีด่นิและ
ฟ้ืนฟสูภาพดนิ และหยดุยัง้การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

16. สง่เสรมิสังคมทีส่งบสขุและ ครอบคลมุเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื ใหท้กุคนเขา้ถงึความ
ยตุธิรรม และสรา้งสถาบันทีม่ปีระสทิธผิล รับผดิรับชอบและครอบคลมุในทกุ ระดับ 

17. เสรมิความเขม้แข็งใหแ้กก่ลไก การด าเนนิงานและฟ้ืนฟ ูหุน้สว่นความรว่มมอืระดับโลก 
ส าหรับการพฒันาทีย่ั่งยนื

7) การเข้าร่วมแข่งขนักีฬาระดับนานาชาติของนักเรียนใน
โรงเรียนกีฬา นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และ
โรงเรียนทั่วไป 

1. แผนงานบรูณาการสรา้งความปรองดอง
และสมานฉันท์

2. แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นการแกไ้ข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

3. แผนงานบรูณาการจัดการปัญหาแรงงาน
ตา่งดา้วและการคา้มนุษย์

4. แผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ

5. แผนงานบรูณาการพัฒนาอตุสาหกรรม
ศักยภาพ

6. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม

7. แผนงานบรูณาการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกจิพเิศษ

8. แผนงานบรูณาการพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์

9. แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกจิ
ดจิทิัล

10. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการวจัิยและ
พัฒนา

11. แผนงานบรูณาการสรา้งรายได้
จากการทอ่งเทีย่วและบรกิาร

12. แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตามชว่งวัย

13. แผนงานบรูณาการยกระดับคณุภาพ
การศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

14. แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกจิฐาน
รากและชมุชนเขม้แข็ง

15. แผนงานบรูณาการจัดการปัญหาทีด่นิท า
กนิ

16. แผนงานบรูณาการพัฒนาระบบประกัน
สขุภาพ

17. แผนงานบรูณาการสรา้งความเสมอภาค
เพือ่รองรับสังคมผูส้งูอายุ

18. แผนงานบรูณาการบรหิารจัดการขยะ
และสืง่แวดลอ้ม

19. แผนงานบรูณาการพัฒนาและเพิม่
ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานทีเ่ป็นมติร
กับส ิง่แวดลอ้ม

20. แผนงานบรูณาการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้า

21. แผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

22. แผนงานบรูณาการปฏริูปกฎหมายและ
พัฒนากระบวนการยตุธิรรม

23. แผนงานบรูณาการอ านวยความสะดวก
ทางธุรกจิ

24. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการกระจาย
อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

25. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการพัฒนา
จังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ

1. เปลีย่นจากเกษตรแบบ
ดัง้เดมิ (Traditional 
Framing)  เป็นการเกษตร
สมัยใหม ่(Smart 
Framing)

2. เปลีย่นจาก Traditional 
SMEs ไปสูก่ารเป็น Smart
Enterprises และ 
Startups ทีม่ศีักยภาพสงู

3. เปลีย่นจาก Traditional 
Services ไปสู ่High 
Value Services

4. เปลีย่นจากแรงงานทักษะ
ต ่าไปสูแ่รงงานทีม่คีวามรู ้
ความเชีย่วชาญ และ
ทักษะสงู

การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการท่องเที่ยว

อ
6) ร้อยละของประชาชนทีม่ีการออก

ก าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ

3)     อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ว (TTCI) 

4) ร้อยละความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในบริการและ
สินค้าด้านการท่องเที่ยวที่มคุีณภาพและได้มาตรฐาน

5) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการดา้น
การท่องเที่ยวที่ไดร้ับมาตรฐาน

ต
ัว
ช
ี ว้
ัด
 ก
ก
.

เป้
า
ห
ม
า
ย
/ย
ทุ
ธ
ศ
าส
ต
ร์

1) รายได้จากการท่องเที่ยว
2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยว (8 เขต)

หมายเหตุ : สีน้ าเงินและหนา หมำยถึง ตัวชี้วัดตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีด้วยการ
ออกก าลังกาย

การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
และพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ

F5F5B3 D8,12 E11C3

4.การส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา 
เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
และพลานามัยทีเ่ขม้แข็ง

5. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศกึษาระดบัพื้นฐาน และ
ระดับอุดมศกึษาดา้นการกฬีา

6. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ และเพื่อการอาชีพ 

1.การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพให้
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. การพัฒนาสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัย

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

F6A2

ตวัอยา่ง

ยทุธศาสตรช์าติ
20 ปี

A B C D E F
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ

(แผนฯ 12 ปี 60-64)
ประเทศไทย 4.0 นโยบายรฐับาลSDGs แผนบรูณาการ 25 แผนงาน
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การก าหนดตวัชีว้ดั Function Base



ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ประเมิน สป. กทท. กพล.
ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ

1. รายได้จากการท่องเท่ียว
(Function-Area KPIs)

Area Base    แผนฯ 12 + 
แผนบูรณาการ

2. การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว (8 เขต) Agenda Base   แผนฯ 12

3. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (TTCI) Function Base   แผนฯ 12 + 
แผนบูรณาการ

4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในบริการและสินค้า
ด้านการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

Function Base  แผนบูรณาการ +
เอกสารงบประมาณ 

5. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวที่ได้รับ
มาตรฐาน
5.1 จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับมาตรฐาน
5.2 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน

Function Base  

6.  ร้อยละของประชาชนที่มีการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ
6.1 การออกก าลังกาย
6.2 การเล่นกีฬา

Function Base  เอกสารงบประมาณ  + 
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
(สภาปฏิรูปการกีฬา)

7. การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
7.1 นักเรียนในโรงเรียนกีฬา 
7.2 นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลศิ
7.3  นักเรียนในโรงเรียนทั่วไป

Function Base 



เอกสารงบประมาณ 
เอกสารงบประมาณ 

การจ าแนกตวัชีว้ดัของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาทีเ่ชือ่มโยงตามยทุธศาสตรช์าต/ิ
แผนฯ 12 /SDG/ยทุธศาสตรจ์ดัสรรตามเอกสารงบประมาณ

หมายเหตุ : สีน้ าเงินและหนา หมำยถึง ตัวชี้วัดตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
สป. หมำยถึง ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กทท. หมำยถึง กรมกำรท่องเที่ยว
กพล. หมำยถึง กรมพลศึกษำ 9

ตวัอยา่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



การก าหนดตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนฯ 12
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด: รายได้จากการท่องเที่ยว (2.7 ล้านล้านบาท)

1) รายได้จากการท่องเท่ียว = รายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ + ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 
2) ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวไทย (ค้างคืน) + นักทัศนาจรชาวไทย (ไม่ค้างคืน)
3) รายได้จากการท่องเท่ียว (นักท่องเท่ียวต่างชาติ) = จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ x จ านวนวันพักเฉลี่ย x ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน
4) รายได้จากการท่องเท่ียว (ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย) = (จ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทย x จ านวนวันพักเฉลี่ย x ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน) + (จ านวนนัก

ทัศนาจร x ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน)

ค าอธิบาย

ข้อมูลพ้ืนฐาน

เป้ำหมำยปี 61 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 1.350
(ทอน 6 เดือน)

2.700

การก าหนดเป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

1,816,320.59
(0.53%)

2,185,862.94
(20.35%)

2,389,800
(9.33%)

2.5 ล้ำนล้ำนบำท
(มติ ครม.)

2.7 ล้ำนล้ำนบำท 2.8 ล้ำนล้ำนบำท 2.9 ล้ำนล้ำนบำท 3.0 ล้ำนล้ำนบำท
(แผน 12)

ผลการด าเนินงาน และ ค่าเป้าหมาย 5 ปี (ตามแผนฯ 12 ปี 60 - 64)

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 2556 2557 2558 2559 2560
เป้าหมาย - 2,000,000 2,200,000

(+10.00%)
2,300,000
(+4.55%)

2,500,000
(+8.70%)

เอกสารงบประมาณ - 1,700,000 2,200,000
(+29.41%)

2,300,000
(+4.55%)

2,500,000
(+8.69%)

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 1,806,809.74 1,816,320.59
(+0.53%)

2,185,862.94
(+20.35%)

2,389,800
(+9.33%)

1,130,000
(ผล 5 เดือน)

2.000

2.200

2.300

2.500

2.700
2.800

2.900
3.000

1.816

2.185

2.389

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

57 58 59 60 61 62 63 64

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน

แผน 12 และแผนบูรณำกำร

(กำรประเมิน รอบที่ 1) (กำรประเมิน รอบที่ 2)

(ลา้นลา้นบาท)

ปี พ.ศ.

ตวัอยา่ง
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



การก าหนดตวัชีว้ดัรว่มระหวา่งกระทรวง-จงัหวดั (Function-Area KPIs) 

แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมายตวัชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละจังหวัด โดยใช้ผลการด าเนินงานรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ปี 2559 ดังนี้

2.1 คิดค่าเฉลี่ย Growth 3 ปี (ปี 57-59) แต่ไม่เกินร้อยละ 10.00
2.2 กรณีจังหวัดที่เป็นเมืองหลัก/ 12 เมืองต้องห้าม /12 เมืองต้องห้าม plus/ และเมืองเขาเล่าว่า จะคิดอัตราการเติบโตเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 จากข้อ 2.1
2.3 อัตราเฉลี่ยการเติบโตตามข้อ 2.1 และ 2.2 รวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 11.50

จังหวัด ประเภทเมือง Growth 
57

Growth 
58

Growth 
59

ค่าเฉลี่ย 
Growth 3 

ปี

Growth 
ที่ใช้

อัตราเพ่ิม Growth 
เป้าหมาย

ค่า
เป้าหมาย

รายได้ปี 60

1. ภูเก็ต เมืองหลัก 41.34% 24.23% 11.84% 25.80% 10.00% 1.50% 11.50% 510,990.64 

2. บุรีรัมย์ 12 เมืองต้องห้าม 
plus

7.35% 15.00% 15.85% 12.73% 10.00% 1.50% 11.50% 2,555.29 

3. อุตรดิตถ์ เมืองเขาเล่าว่า 8.81% 17.00% 22.11% 15.98% 10.00% 1.50% 11.50% 2,063.14 

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

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

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

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

76.  …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………

รวม 76 จังหวัด 2.50 ลลบ.
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การก าหนดตวัชีว้ดั  Agenda ของสว่นราชการ

การก าหนด Agenda

• ก ำหนดตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำม Template ของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
• ส่งข้อมูลตัวชี้วัด Agenda ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 

2560

ก าหนด 1 Agenda 

รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี ก าหนด

1

12

แผนบูรณาการ พ.ศ 2561 (29 แผน)

2

แผนบูรณาการ ตัวช้ีวัดท่ีส านักงาน ก.พ.ร.เสนอ ส่วนราชการ

1) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1) ผู้เสพรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 7 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 1) แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มสีัญชาตไิทยท างานถูกตอ้งตามกฎหมาย 1,042,000 8น กรมการจัดหางาน

2) อันดับท่ีดีข้ึนในรายงานประจ าปีสถานการณ์การค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทุกกรม)/ กระทรวง
แรงงาน (ส านักงานปลัดกระทรวงฯ/ กรมการจัดหางาน/ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน)/ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

3) แรงงานประมงไดรั้บการปกป้องคุ้มครองไมต่กเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 5,550 คน กรมประมง/ กรมเจ้าท่า

3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ + แผนงานบูรณาการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

1) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาตามแผนไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ/ EEC ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน 1) การจัดหาท่ีดินท ากินให้ผู้ยากไร้ ส างานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กรมป่าไม้/ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง

5)  แผนงานบูรณาการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 1) อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) ไม่ต่ า
กว่าอันดับท่ี 35 หรือคะแนน DTF ไม่น้อยกว่า 75 ในรายงาน EoDB 2019

ส านักงาน ก.พ.ร./ กรมการปกครอง/ กรมบังคับคดี (เฉพาะกรมตามข้อเสนอ 
WB)

6)   แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 1) จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยน 3 ปี
ย้อนหลัง

ศอ.บต./ สมช./ กรมการปกครอง

ตัวอย่าง



ผ่าน
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้

ไม่ผ่าน ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับค่ำเป้ำหมำย ที่ได้ก ำหนดไว้ในแต่ละ
รอบกำรประเมิน โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน 2 กรณี ดังนี้

องค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 3 กรณี ดังนี้

ระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ

ระดับมาตรฐาน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุก

องค์ประกอบแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ งได้รับการ

ประเมินในระดับต ่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต ่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึ ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอ่ืน

ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

ส่วนราชการ พิจำรณำในภำพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบของส่วนรำชกำร โดยแบ่ง
เกณฑ์กำรประเมินเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

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

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

ต่ ากว่าเป้าหมาย - ไม่ผ่านทุกตัวชี้วัด
- อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูง
กว่าเป้าหมาย

1

3

2

ตัวอย่าง ส่วนราชการ A สังกัดกระทรวง AA

3.2 เกณฑก์ารประเมนิของสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

1

หมำยเหตุ: กรณีกำรประเมินองค์ประกอบที ่5 ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (Potential Base) ให้กำรประเมินเป็นไปตำมสไลด์ในหน้ำที่ 17

3

2



1) ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

วัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ เทียบกับแผนของส่วนราชการ
เกณฑ์การประเมิน : พิจำรณำจำก 

• ปริมำณ/ จ ำนวนครั้ง ในกำรเผยแพร่ ตำมประเภทของสื่อตำมช่องทำงต่ำงๆ ตำมแผนใน
รำยเดือน โดยนับถึงเดือน ก.ย. 61

• สำมำรถขยับเดือนได้ แต่ต้องอยู่ในรอบกำรประเมินเดียวกัน แต่ต้องเป็นชนิดของสื่อ
ประเภทเดียวกันตำมแผน

• ส่วนรำชกำรที่ท ำได้ตำมแผนร้อยละ 100 จะถือว่ำผ่ำนกำรประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

3.3 ตวัชีว้ดับงัคบัองคป์ระกอบทื่ 2 : การสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน

เป็นตัวชี้วัดส ำคัญในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกแห่ง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดย ประเมินจำก

ประเด็นเรือ่ง ตวัชีว้ดั

1. ปรมิาณและประสทิธภิาพของการชีแ้จง 1. รอ้ยละการด าเนนิการตามแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน

2. ความทนัตอ่สถานการณ์ 2. การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์

14



2) ร้อยละการชี้แจงประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์

เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่านการประเมิน

ชี้แจงประเด็นข่าวผ่านได้รัอยละ 100
ชี้แจงประเด็นข่าวได้

< ร้อยละ 100

ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าว ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยพิจารณาคุณภาพการ
ชี้แจงประเด็นข่าว ได้แก่ ชี้แจงภายในเวลาท่ีก าหนด (ตรงเวลา) เนื้อหามีความครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทางการเผยแพร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

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

ช่องทางการเผยแพร่
3 ช่องทาง หรือ มากกว่า ได้ 1 คะแนน
1 หรือ 2 ช่องทาง ได้ 0.5 คะแนน
ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ 0 คะแนน

ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ 1 วันท าการ และมีคะแนนการ
ประเมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป

กรมประชาสัมพันธ์ และส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพได้ทบทวนและปรับแนวทางการประเมินใหม่ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยเร่ิมมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

เพ่ิมเติม เงื่อนไข  หน่วยงานที่ไม่สามารถชี้แจงประเด็นข่าวได้ทันต่อสถานการณ์ภายในระยะเวลา 1
วัน และ/หรือ ไม่ระบุช่องทางการเผยแพร่ประเด็นข่าว จะถือว่าไม่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดนี้ โดย
ไม่ต้องมีการพิจารณาคุณภาพข่าว

3.3 ตวัชีว้ดับงัคบัองคป์ระกอบทื่ 2 : การสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน (ตอ่)
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1. การแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นนวัตกรรม 

ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น

ต้องเป็นข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม

ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนราชการยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) 

การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน (10 คะแนน) 

มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งท่ีเป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (20 คะแนน)
แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน (20 คะแนน) 

3.4 ตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่4: การประเมนิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
และการพฒันานวตักรรม (Innovation Base)

2.คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น (4 คะแนน) 
วัตถุประสงค์ (4 คะแนน) 
การด าเนินการ (4 คะแนน) 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (4 คะแนน) 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม (4 คะแนน) 

คุณภาพ (80 คะแนน) 

มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน (20 คะแนน)
มีข้อมูลอ้างอิงทีช่ัดเจน (10 คะแนน) 

กรณีข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ ได้มีการระบุผลผลิตของการด าเนินการ
ในแต่ละรอบการประเมินไว้ชัดเจนว่าต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนใด และหรือได้
ผลผลิตเร่ืองใด หากด าเนินการได้ครบถ้วนตามผลผลิตที่ระบุไว้ดังกล่าว ส่วนราชการจะยังคง
ได้รับคะแนนการประเมินผลในส่วนนี้ และส าหรับรอบการประเมินที่ 2 ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการตามข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมเรื่องเดิมที่ด าเนินการต่อเนื่องจากรอบการ
ประเมินที่ 1 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงจะได้รับคะแนนการประเมินผลส่วนนี้ในรอบการประเมินที่ 2

การผ่านการประเมินส่วนราชการจะต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป
• คะแนน 50-80 คะแนน   = ผ่านแบบมาตรฐาน
• คะแนนมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป = ผ่านแบบคุณภาพ

ความหมายของนวัตกรรม
หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และการ
ให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน(ท่ีมา: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) สืบค้นจาก http://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=1&mn=3)

ลักษณะของนวัตกรรม
เป็นข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ  เช่น การพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

หมำยเหตุ: ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ส่วนรำชกำรจัดส่งโครงร่ำงเรื่องของนวัตกรรมเพื่อให้ส ำนักงำน ก.พ.ร.พิจำรณำ ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2560
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ผ่ำน: แบบคุณภำพส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นการประเมิน คะแนน ผลประเมิน

1. ความครบถ้วนของเนื้อหา 20 20

1.1 หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 4 4

1.2 วัตถุประสงค์ 4 4

1.3 การด าเนินการ 4 4

1.4 ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 4 4

1.5 ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงอย่างเป็น

รูปธรรม 

4 4

2. เร่ืองคุณภาพ 80 80

2.1 แสดงถึงความเป็นการพัฒนา

นวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน 

เช่น การพัฒนา การบริหาร

จัดการ การพัฒนาระบบงาน การ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล การ

พัฒนาการให้บริการประชาชน

หรือหน่วยงานของรัฐ การพัฒนา

เทคโนโลยี การพัฒนาฐานข้อมูล 

และการพัฒนากฎหมาย เป็นต้น 

10 10

2.2 แสดงความเช่ือมโยงระหว่าง

สิ่งท่ีเป็นประเด็นปัญหาและ

ความต้องการท่ีจะปรับปรุง

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสอดรับ

ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

กลุ่มเป้าหมาย 

20 20

2.3 แสดงให้เห็นความแตกต่าง

ของกิจกรรม/งานปกติ อย่าง

ชัดเจน

20 20

2.4 มีผลลัพธ์ท่ีแสดงประโยชน์ได้

อย่างชัดเจน 

20 20

2.5 มีข้อมูลอ้างอิงท่ีชัดเจน 10 10

รวม 100 100

ตวัอยา่ง

3.4 ตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่4: การประเมนิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
และการพฒันานวตักรรม (Innovation Base) (ตอ่)
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3.5 แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่5 : ศกัยภาพในการด าเนนิการ
ของสว่นราชการตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (Potential Base) 

ผลการด าเนินงาน/
ผลผลิตโครงการ

ผลการเบิกจ่าย GFMIS

ดีมาก
(ตั้งแต่ 90 -100%)

ดี 
(70-89.99)

ปรับปรุง
(ต่ ากว่า 70 %)

ดีมาก
(ตั้งแต่ 90 -100%) สูงกว่าเป้าหมาย

ดี 
(70-89.99%)

ปรับปรุง
(ต่ ากว่า 70 %)

วัดผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส่วนรำชกำรและจังหวัด ในช่วง 6 เดือนแรก

เป็นกำรวัดสมรรถนะในกำรส่งมอบผลผลิตและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเพ่ือแสดงถึงศักยภำพของ สรก./จว.

การอธิบายผล
สูงกว่าเป้าหมาย : ผลกำรด ำเนินงำน/ผลผลิตโครงกำรอยู่ในระดับดีมำก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ในระดับดีมำก (ตั้งแต่ 90-100 %)
เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจำกกรณีทีผ่ลกำรด ำเนินงำน/ผลผลติโครงกำรอยูใ่นระดบัดีมำก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ในระดับดีมำก (ตั้งแต่ 90-100%) และในกรณีที่

ผลกำรด ำเนินงำน/ผลผลิตโครงกำรอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ำกว่ำ 70%) และมีผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ำกว่ำ 70%) ให้ถือว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลกำรด ำเนินงำน/ผลผลิตโครงกำรอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ำกว่ำ 70%) และมีผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ำกว่ำ 70%)

เป็นไปตามเป้าหมาย

ต่ ากว่าเป้าหมาย

รอบการประเมินที่ 2

รอบการประเมินที่ 1 

เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
1. การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส
3. เทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS

หลักการ

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการฯ

วงเงินงบประมาณสูงสุด

โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ

โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่วน  
การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 

งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร

หมำยเหตุ : ให้หน่วยงำนเป็นผู้เสนอโครงกำร จ ำนวน 10 โครงกำรและรำยงำน 
ตำมTemplate ของส ำนักงำน ก.พ.ร.
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3.5 แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่5 : ศกัยภาพในการด าเนนิการ
ของสว่นราชการตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (Potential Base) (ตอ่)

โครงการ งปม.
รหัส 

GFMIS
หน่วยนับ

รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2

แผนการ
ด าเนินงาน

ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ
แผนการ

ด าเนินงาน
ผลผลิต ร้อยละ

โครงการ 1 300 XXX สาย 5 4 80 5 5 100

โครงการ 2 100 XXX บ่อ 60 60 100 70 70 100

โครงการ 3
• กิจกรรม 1
• กิจกรรม 2

100
200

XXX
XXX

สะพาน
คลอง

2
10

1
10

50
100

5
20

5
20

100
100

เฉลี่ยรวม 82.5 100

การเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS 

หมายเหตุ: จัดท ำ Template ให้ส่วนรำชกำรกรอกข้อมูล

การอธิบายผล
สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมี

ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100 %)
เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก 

(ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%)
และในกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 
70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่า
เป็นไปตามเป้าหมาย

ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมี
ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%)

ตัวอย่าง Template 

รอบการประเมินที่ 1 

รอบการประเมินที่ 2

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ส่วนราชการและจังหวัด ในช่วง 6 เดือนแรก

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของ สรก./จว.



ตัวอย่าง

การคดัเลอืกโครงการตามหลกัเกณฑ์

ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ
งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงการท่ีถูก
คัดเลือกตาม

เกณฑ์

1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน (Service Excellence)

1 โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์  15,000,000 

2 โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 6,739,300 

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 6,500,000 

4 โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ 5,000,000

5 โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 3,425,000

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2,614,500
2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
(High Performance Organization) 

7 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 10 รุ่นท่ี 11 และรุ่นท่ี 12 48,444,000 

8 โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   13,640,700 

9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน 4,822,300

10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง  4,312,100

11 โครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 2,000,000

12 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (โครงการพัฒนาสมรรถนะส านักงาน ก.พ.ร.)     1,148,200
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Public 
Values)

ไม่มี

4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ (Integration)

13 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 6,819,600 

5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ 
เอกชนและภาคประชาชน (Collaboration)

14 โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการ แบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3,400,000 

15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 2,436,500

6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความ
เช่ือม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
(Integrity)

16 โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพ่ือประสิทธิภาพและความโปร่งใส 20,521,800 

17 โครงการรณรงค์ปลุกจิตส านึกเสริมสร้างธรรมาภบิาลร่วมต้านทุจริต  6,103,100 

18 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 3,316,400
7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย
เพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Readiness for ASEAN 2558)

19 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน   2,627,700 

20

แผนงาน/โครงการของส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ตวัอยา่งการประเมนิ องคป์ระกอบที ่5 Potential Base 

โครงการ รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2

ล ำ
ดับ ช่ือโครงกำร

งบประมำณ
โครงกำร
(ล้ำนบำท)

รหัส
โครงกำร
GFMIS

หน่วยนับ แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ หน่วยนับ ผลผลติ ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ

1 โครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10  
รุ่นที่ 11  และรุ่นที่ 12 (#2)

48,444,000      xxx คน ได้นักเรียน นปร. ได้นักเรียน นปร. 100 คน บรรจุ นปร. ตำมส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ  

บรรจุ นปร. ตำมส่วน
รำชกำรต่ำงๆ  

100

2 โครงกำรพัฒนำแนวทำงกำร
ให้บริกำรของภำครัฐเพื่อ
ประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส (#6)

20,521,800         xxx
จ ำนวนเล่ม

จ ำนวนเล่ม

จ ำนวนเล่ม

จ ำนวนเล่ม

จ ำนวนเล่ม

โครงกำรย่อยท่ี 1
• รำยงำนผลกำรปรับปรุงคู่มือส ำหรับประชำชนของ

หน่วยงำนต้นแบบ 1 เล่ม
• รำยงำนผลกำรปรับปรุงงำนบริกำรของหน่วยงำนของ

รัฐ 1 เล่ม
• รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ

กำรให้บริกำรตำมคู่มือส ำหรับประชำชน 1 เล่ม

โครงกำรย่อยท่ี 2
• รำยงำนผลกำรศึกษำวิเครำะห์รูปแบบกำรเช่ือมโยงงำน

บริกำรไม่น้อยกว่ำ 20 งำนบริกำร/อุตสำหกรรม/
ธุรกิจ 
• รำยงำนข้อมูลคู่มือประชำชนท่ีมีกำรเช่ือมโยงงำน

บริกำร เพื่อสนับสนุนกำรให้ข้อมูลเชิงบูรณำกำร

โครงกำรย่อยท่ี 1
• รำยงำนผลกำรปรับปรุงคู่มือส ำหรับ

ประชำชนของหน่วยงำนต้นแบบ 1 เล่ม
• รำยงำนผลกำรปรับปรุงงำนบริกำรของ

หน่วยงำนของรัฐ 1 เล่ม
• รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ประชำชนต่อกำรให้บริกำรตำมคู่มือ
ส ำหรับประชำชน 1 เล่ม

โครงกำรย่อยท่ี 2
• รำยงำนข้อมูลคู่มือประชำชนท่ีมีกำร

เช่ือมโยงงำนบริกำร เพื่อสนับสนุนกำรให้
ข้อมูลเชิงบูรณำกำร

80
จ ำนวน

เล่ม

ร้อยละ

ร้อยละ

โครงกำรย่อยท่ี 1
• คู่มือส ำหรับประชำชนของหน่วยงำน

ต้นแบบท่ีปรับปรุงคู่มือส ำหรับ
ประชำชนภำยใต้แนวคิด “เร็วข้ึน 
ง่ำยข้ึน และถูกลง”
• ควำมพึงพอใจของประชำชนและ

ภำคเอกชนต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐ ร้อยละ75

โครงกำรย่อยท่ี 2
• ควำมพึงพอใจของภำคเอกชนต่อแนว

ทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรข้อมูล
ของภำครัฐร้อยละ70

โครงกำรย่อยท่ี 1
• คู่มือส ำหรับประชำชนของ

หน่วยงำนต้นแบบท่ีปรับปรุง
คู่มือส ำหรับประชำชนภำยใต้
แนวคิด “เร็วข้ึน ง่ำยข้ึน และ
ถูกลง”
• ควำมพึงพอใจของประชำชนและ

ภำคเอกชนต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐ ร้อยละ75

โครงกำรย่อยท่ี 2
• ควำมพึงพอใจของภำคเอกชนต่อ

แนวทำงกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรข้อมูลของภำครัฐ
ร้อยละ70

100

… … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … …

10 … … … … … … … … … … …

เฉลี่ยรวม 78.2 เฉลี่ยรวม 98

การเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS  รอบที่ 1 
(ผลเบิกจ่ายปี 60) 

34.35 การเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS  รอบที่ 2 
(ผลเบิกจ่ายปี 59)

76.16 

การประเมินด้านการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (Potential base) ของ ส านักงาน ก.พ.ร.ตัวอย่าง Template
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ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการ

ผลการเบิกจ่าย GFMIS

ดีมาก
(ตั้งแต่ 90 -100%)

ดี 
(70-89.99)

ปรับปรุง
(ต่ ากว่า 70 %)

ดีมาก
(ตั้งแต่ 90 -100%)

รอบท่ี 2
(ผลผลิตร้อยละ 98/

GFMIS ร้อยละ 76.16)

ดี 
(70-89.99)

รอบท่ี 1
(ผลผลิตร้อยละ 78.2/
GFMIS ร้อยละ 34.35)

ปรับปรุง
(ต่ ากว่า 70 %)



4. กลไกการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1) ให้ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ท ำหน้ำท่ี
แต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรและจังหวัด 

2) กำรประชุมของคณะท ำงำนฯ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เพื่อใช้ในกำรประเมิน

ส่วนรำชกำรและจังหวัด ในองค์ประกอบกำรประเมิน Function Base Agenda Base และ Area Base โดยพิจำรณำ

จำกประเด็นส ำคัญท่ีต้องเร่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนฯ 12 และแผนยุทธศำสตร์ของ

ส่วนรำชกำร มีตัวชี้วัดท่ีได้บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนกลำงตำมท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

ท้ังนี้ จะไม่มีกำรเจรจำระหว่ำงส่วนรำชกำร/จังหวัดกับคณะท ำงำน แต่คณะท ำงำนสำมำรถให้ส่วนรำชกำรเข้ำชี้แจง

ข้อมูลกับคณะท ำงำนฯ ได้

3) ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะจัดท ำร่ำงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ของส่วนรำชกำร 151 ส่วนรำชกำร และจังหวัด 76 จังหวัด เสนอ

ต่อคณะท ำงำนฯ โดยประสำนข้อมูลกับส่วนรำชกำรและจังหวัด 

แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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4.1 คณะท างานพจิารณาตวัชีว้ดัสว่นราชการและจงัหวดั

1) กรรมการ ก.พ.ร. /อ.ก.พ.ร./ผู้ทรงคุณวุฒิ        เป็นประธานกรรมการ 
2) เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการ

3) ผู้แทน สศช. เป็นกรรมการ
4) ผู้แทนส านักงบประมาณ                     เป็นกรรมการ

5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3-5 คน เป็นกรรมการ 

1) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด
2) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) /ตัวช้ีวัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด

(Function-Area KPIs) ค่าเป้าหมาย ของส่วนราชการและจังหวัด
3) สามารถให้ส่วนราชการและจังหวัดเข้าชี้แจงข้อมูล

4)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการมอบหมาย

องค์ประกอบ

อ านาจหน้าที่
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• ก.ศึกษาธิการ (5)
• ก.สาธารณสุข (9)

• ก. วัฒนธรรม (5)
• ก.การพัฒนาสังคมฯ (6)
• ก.ท่องเที่ยว (3)

• ก.อุตสาหกรรม (7)
• ก.พลังงาน (5)
• ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน

• ก.การคลัง (9)
• ก.พาณิชย์ (8)

• ก.คมนาคม (7)
• ก. ดิจิทัลฯ (4)

• ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ (10)
• ก.วิทยาศาสตร์ฯ (3)
• สนง.คกก.วิจัย

• ก.เกษตรฯ (15)
• ก.การต่างประเทศ 
• ก.ยุติธรรม (10)
• ปปง. & ปปท.

• ส านักนายกรัฐมนตรี (12 )
• ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
• ส านักงาน กปร.
• ศอ.บต.

• ก.มหาดไทย (7)
• ก.แรงงาน (5)

กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

4.1 คณะท างานพจิารณาตวัชีว้ดัสว่นราชการและจงัหวดั (ตอ่)

นายวรากรณ์ สามโกเศศ (ประธาน)1 นายวรากรณ์ สามโกเศศ (ประธาน)2 นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช  (ประธาน)3

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล (ประธาน)4 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล (ประธาน)5 นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธาน)6

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธาน)7 นายธงทอง จันทรางศุ (ประธาน)8 นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ (ประธาน)9

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร (ประธาน)10 นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร (ประธาน)11
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4.2. กลุม่เป้าหมาย

จังหวัด

ส่วนราชการระดับกระทรวงและกรมฝ่ายพลเรือน 1

2

 กระทรวงกลาโหม 6 ส่วนราชการ

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ใหน้ าแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการในสงักดัฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ 

และส่งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ ซึ่งเป็นไปตามมติของ ก.พ.ร. 

ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

การประเมินส่วนราชการสังกดักระทรวงกลาโหมและส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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 รายงานการ
ประเมินผ่าน
e-SAR 

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

การประเมินส่วนราชการ
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4.3 รอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รายงานการประเมินผ่านe-SAR 
 ส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 

(องค์ประกอบที่ 4)

ส านักงาน ก.พ.ร.
เสนอกรอบการประเมิน ปี 61 

ต่อ อ.ก.พ.ร /ก.พ.ร.
ก าหนด KPIs 

ส านักงาน ก.พ.ร. ส่ง Agenda/KPIs
ให้ส่วนราชการ

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
ก าหนด Agenda ให้ส านักงาน ก.พ.ร.

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

1

2

3

เก็บข้อมูลรอบที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 (6 เดือน) เก็บข้อมูลรอบที่ 2 วันที่ 1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61 (12 เดือน) 

การประเมินรอบท่ี 1 (1 ต.ค. 60- 31 มี.ค. 61) การประเมินรอบที่ 2 (1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61)

สรก รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
เฉพาะองค์ประกอบ 1, 2 และ 5

สรก รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน
ทุกองค์ประกอบ

เลขาธิการ 
ก.พ.ร. ประเมิน
สรก. (เบื้องต้น)

เสนอ นรม.

รมต/รมต ช่วย
ประเมิน สรก.

รนม.
ประเมิน สรก.

ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวม
ผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์) เสนอ นรม. 

ส่งโครงร่างข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
(องค์ประกอบที่  4)  เพื่ อพิ จารณา
หลักเกณฑ์การเป็นนวัตกรรม

 ส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดตวัชี้วัด
 ส่งค าขอปรับแผนการสร้างความรับรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชน



4.4 การรายงานการประเมนิผลสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ
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4.4 การรายงานการประเมนิผลสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ (ตอ่)
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