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คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันที ่
6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบ
กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการ
และจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบ ัต ิราชการ ประจำาป ีงบประมาณ
พ.ศ. 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
การดำาเนินงานของส่วนราชการ ในการขับเคลื่อน
ภารกิจสำาคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและ
การอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ

 สำานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ดำาเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ดังกล่าว จึงได้จัดทำาคู่มือการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ส่วนราชการมีความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางสำาหรับการประเมินประสิทธิภาพ
ของส่วนราชการ ส่งผลให้การประเมินส่วนราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ทั ้งนี ้ หากเกณฑ์การประเมินหรือชื ่อ
ตัวช้ีวัดใดท่ีปรากฏในคู่มือการประเมินส่วนราชการ 
นี้ ขัดหรือแย้งกับหนังสือเวียนหรือเอกสารอันใด
ที่สำานักงาน ก.พ.ร. แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้
ข้อความตามคู่มือการประเมินส่วนราชการน้ีแทน 
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รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
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บทที่ 1 
บทนำ 

 มาตรา 3/1 กำาหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จำาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจาย
อำานาจตัดสินใจ การอำานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คำานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีที่มาและวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ที่มา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

 มาตรา 9 (3) กำาหนดว่า การบริหารราชการเพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ
ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการกำาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำาหนด
 มาตรา 12 กำาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำาหนดมาตรการกำากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำาความตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา 45 กำาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กำาหนด

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

 คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 5/2559 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์
ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

คำ สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559

 มาตรา 9 (3) กำาหนดว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส่วนราชการกำาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำาหนด
 มาตรา 12 กำาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำาหนดมาตรการกำากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำาความตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา 45 กำาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กำาหนด

มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2561 เมื ่อวันที ่
4 กันยายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการและ
จังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการ
และจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
 1) การประเมินยังคงมี 5 องค์ประกอบ โดยเพิ่มเติมประเด็นการบูรณาการการดำาเนินงาน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน ไว้ในองค์ประกอบที่ 1 Function Base
 2) ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของท้ัง 5 องค์ประกอบ 
ซึ่งมีการแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง
และมาตรฐานขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง
 3) ปรับรอบระยะเวลาในการประเมินเป็นปีละ 1 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
ของทุกปี)

มติคณะรัฐมนตรี 6 พฤศจิกายน 2561
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 ว ัตถ ุประสงค์ของการประเมินส ่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธ ิภาพ
ในการปฏิบัติราชการมี 2 ประการ ดังนี้
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการดำาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคล่ือนภารกิจสำาคัญของรัฐบาล 
การแก้ไขปัญหา และการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

1.2 วัตถุประสงค์
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บทที่ 2 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สำานักงาน ก.พ.ร. ดำาเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำาคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และ
การอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน

2.1 หลักการ
 หลักการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้

 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำาหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

  • องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐานงานประจำา
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 
  • องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)   
  • องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
  • องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
  • องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการดำาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (Potential Base)

1
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 ส่วนราชการจะถูกประเมินใน 4 องค์ประกอบ จำานวนรวม 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
จำานวน 2 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 จำานวน 1 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 จำานวน 1 ตัวชี้วัด และ
องค์ประกอบที่ 5 จำานวน 1 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ส่วนราชการจะมีตัวชี้วัดเพิ่มอีก 1 ตัวชี้วัด กรณีที่ส่วนราชการ
มีการชี้แจงประเด็นสำาคัญที่ทันต่อสถานการณ์

 การกำาหนดตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 (Function Base) ของส่วนราชการเชื่อมโยง
จากยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) แผนบูรณาการ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล และตัวช้ีวัด
มาตรฐานสากล (International KPIs) เพื่อนำามากำาหนดเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน 
และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญของรัฐบาลจำานวน 1 ตัวชี้วัด และต้องมีตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ จำานวน 1 ตัวชี้วัด รวม 2 ตัวชี้วัด

 กำาหนดตัวชี ้วัดการบูรณาการการทำางานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) ไว้ใน
องค์ประกอบที่ 1 Function Base

 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี จะเป็นผู้กำาหนดตัวชี้วัด Agenda ที่สำาคัญ 
จำานวน 1 ตัวชี้วัด

 ตัวชี ้วัดการชี้แจงประเด็นสำาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ จะประเมินเฉพาะส่วนราชการที่
มีการถูกเคาะประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจงต่อประชาชน

 ให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาในงานบริการ และอำานวยความสะดวกให้กับประชาชน
จึงกำาหนดตัวชี้วัด “ร้อยละของคู่มือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำานวยความสะดวกที่ส่วนราชการ
สามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30” สำาหรับส่วนราชการที ่มีงานอนุมัติ อนุญาต
ต้องดำาเนินการประเมินเป็นลำาดับแรก
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 ปรับการประเมินผลในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ออกเป็น 2 กรณี คือ 
  • กรณีที่ 1 ส่วนราชการที่มีแผนการปรับปรุงคู่มือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
การอำานวยความสะดวกฯ โดยการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือสำาหรับประชาชน จะประเมิน
ความสำาเร็จของการลดระยะเวลาฯ ของส่วนราชการ
  • กรณีท่ี 2 ส่วนราชการที่ไม่มีแผนการปรับปรุงคู่มือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
การอำานวยความสะดวกฯ โดยการลดระยะเวลาฯ ส่วนราชการต้องเสนอนวัตกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
ดังน้ี นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) หรือนวัตกรรมการให้บริการ (Service Innovation)
หรือนวัตกรรมการบริการ/ องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นต้น

 ตัวช้ีวัดท่ีมีความสำาคัญและไม่สามารถวัดผลได้ในรอบปีการประเมินจะถูกกำาหนดเป็นตัวช้ีวัด 
Monitor โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการดำาเนินงานมายังสำานักงาน ก.พ.ร.

 การยกเลิกตัวชี้วัด ได้แก่
	 	 •	ตัวชี้วัดร้อยละการดำาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ซึ่งส่วนใหญ่ส่วนราชการสามารถดำาเนินงานตามแผนได้เป็นอย่างดี
	 	 •	ตัวช้ีวัดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เน่ืองจากประเมินอยู่ในการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ไม่นำาการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) มารวมในการประเมินส่วนราชการ โดยสำานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมิน และ
จะส่งรายงานการประเมินมายังสำานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับการประเมิน
ของสำานักงาน ก.พ.ร.

 ปรับรอบระยะเวลาในการประเมินผล เหลือเพียงปีละ 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
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2.2 กรอบการประเมิน

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบแนวทาง
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยกำาหนดให้
การประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ ประกอบด้วยการประเมินจำานวน 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน
งานประจำา งานตามหน้าที่ปกติ    
หรืองานตามหน้าที่               
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือ มติคณะรัฐมนตรี 
(Function Base)

1. การดำาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2. การบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างหลาย  
หน่วยงาน (Joint KPIs)

3. การดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำา 
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก 

4. การดำาเนินงานตามกฎหมาย 
5. การดำาเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และ

มติคณะรัฐมนตรี
6. การดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล (International 

Standards)

2 ตัวช้ีวัด

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จำ นวนตัวชี้วัด

ตารางที่ 1 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ  
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
Base)   

1. การดำาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. การดำาเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและ         

การปฏิรูปประเทศ
3. การแก้ไขปัญหาสำาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ 
รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กำากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการ  

4. การดำาเนินการตามแนวปฏิรูปเร่งด่วน 6 ด้าน     
ของรัฐบาล

5. การชี้แจงประเด็นสำาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

1 ตัวช้ีวัด
(+1 (ถ้ามี))

3. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
(Area Base)

1. การดำาเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 

จังหวัด กลุ่มจังหวัด
ไม่ประเมิน

องค์ประกอบน้ี
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4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรม   
ในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation 
Base)

กรณีที่ 1 ส่วนราชการที่มีแผนการปรับปรุงคู่มือสำาหรับ
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำานวยความสะดวกฯ โดย
การลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือสำาหรับประชาชน 
จะประเมินความสำาเร็จของการลดระยะเวลาฯ ของ  
ส่วนราชการ หรือ
กรณีที่ 2 ส่วนราชการที่ไม่มีแผนการปรับปรุงคู่มือ
สำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำานวยความสะดวกฯ 
โดยการลดระยะเวลาฯ จะต้องเสนอนวัตกรรมรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ดังนี้

นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 
เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ
ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์    
รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรม
เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น
นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation)  
เป็นนวัตกรรมที่นำามาใช้พัฒนา และสร้างคุณค่า
ในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการ
หรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ การปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการ
ประชาชน เพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center 
ของกรมการปกครอง เป็นต้น
นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative
or Organizational  Innovation) เป็น      
การสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New   
Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของ
ภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
รูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อ
การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ เช่น PMQA (4.0) การจัด
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น

1 ตัวช้ีวัด

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จำ นวนตัวชี้วัด

5. ศักยภาพในการดำาเนินการของ
สว่นราชการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (Potential Base)

1. ประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562

1 ตัวช้ีวัด

(1)

(2) 

(3) 
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2.3 ประเด็นการประเมิน
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตาม
หน้าที่ปกติ หรือ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

 การจัดทำาตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันกับส่วนราชการท้ัง 20 กระทรวง ดำาเนิน
การปรับปรุงตัวช้ีวัดของส่วนราชการตามเอกสารงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ตัวช้ีวัด
ของหน่วยงานกลาง ได้แก่ สำานักงาน ก.พ.ร. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สำานักงบประมาณ เป็นตัวช้ีวัดเดียวกัน โดยเช่ือมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และเป้าหมายของกระทรวง เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการจัดทำาตัวชี้วัดของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากน้ี การดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ.ร. ในการพิจารณาตัวช้ีวัดของส่วนราชการ 
นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12 แล้ว ยังได้นำาแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/ภารกิจ/เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์จัดสรรปี 2562 และแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มาเป็นกรอบในการพิจารณาในการจัดทำาตัวช้ีวัด
ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ดังน้ัน การจัดทำาตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเป็นการบูรณาการตัวช้ีวัดของหน่วยงานกลาง 
โดยมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 และอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
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ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้

1. การดำาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2. การบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
3. การดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่      

ความรับผิดชอบหลัก 
4. การดำาเนินงานตามกฎหมาย 
5. การดำาเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี
6. การดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล (International Standards)

ตัวอย่างตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานฯ

•	 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
•	 ร้อยละของคดีพิเศษที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ
•	 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
•	 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาพรวม
•	 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน
2561 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในองค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน หรือ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
ได้กำาหนดให้นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีท่ีกำากับติดตามการปฏิบัติราชการเป็นผู้กำาหนด
ตัวช้ีวัดสำาคัญให้กับส่วนราชการ เพ่ือสะท้อนนโยบายหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
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ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้

1. การดำาเนินการตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี
2. การดำาเนินการตามวาระการขับเคล่ือนและการปฏิรูปประเทศ
3. การแก้ไขปัญหาสำาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/                          

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีท่ีกำากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
4. การดำาเนินการตามแนวปฏิรูปเร่งด่วน 6 ด้านของรัฐบาล
5. การช้ีแจงประเด็นสำาคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

ตัวอย่างตัวชี ้วัด : การแก้ไขปัญหาสำาคัญเฉพาะเรื ่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจาก   
นายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กำากับและติดตามการปฏิบัติราชการ

•	 ระดับความสำาเร็จของ    
การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Big Data) 

•	 สำานักงานปลัดกระทรวง
•	 สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ
•	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
•	 กรมหม่อนไหม
•	 กรมประมง
•	 กรมปศุสัตว์
•	 กรมวิชาการเกษตร
•	 กรมการข้าว
•	 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
•	 กรมชลประทาน
•	 กรมพัฒนาที่ดิน
•	 สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
•	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
•	 กรมส่งเสริมการเกษตร
•	 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ตัวชี้วัด หน่วยงาน กระทรวง

ตารางที่ 2 ตัวอย่างตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาสำ คัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
จากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กำ กับและติดตามการปฏิบัติราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

•	 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ

•	 สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

•	 อันดับในการรายงานประจำาปีสถานการณ์
การค้ามนุษย์ 

•	 สำานักงานปลัดกระทรวง         
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ตัวชี้วัด หน่วยงาน กระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์

•	 ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาระบบ
บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม QR/
AR Code อุทยานประวัติศาสตร์เสมือน
จริง (Virtual Historical Park)

•	 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

•	 ความสำาเร็จในการยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานคุณภาพ (Super worker) 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

•	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด (Area Base)

 ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบท่ี 3  จะประเมินการดำาเนินงานตามภารกิจในพ้ืนท่ี/
ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด  กลุ่มจังหวัด ซ่ึงส่วนราชการไม่ต้องประเมินองค์ประกอบน้ี

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

 ประเด็นการประเมินในองค์ประกอบที่ 4 จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 

 ส่วนราชการท่ีมีแผนการปรับปรุงคู่มือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำานวยความสะดวกฯ 
โดยการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือสำาหรับประชาชน จะประเมินความสำาเร็จของการลดระยะเวลาฯ 
ของส่วนราชการ
 หากส่วนราชการใดท่ีไม่มีแผนการปรับปรุงคู่มือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำานวยความสะดวกฯ 
โดยการลดระยะเวลาฯ ให้ประเมินผลในกรณีที่ 2
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กรณีที่ 2  

 ส่วนราชการต้องเสนอนวัตกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดังน้ี
 
 1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเร่ิมนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ 
ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมท้ังให้มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น 
พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น
 
 2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่นำามาใช้พัฒนา และสร้าง
คุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคล่ือนท่ี การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ หรือแอปพลิเคชันที ่ให้บริการประชาชน เพื ่อเชื ่อมต่อกับ Linkage Center ของ
กรมการปกครอง เป็นต้น

 3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) 
เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
รูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำ เนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)

 ประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีกำาหนดให้ส่วนราชการดำาเนินการ
จัดทำาแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/
ด้านกระบวนการทำางาน/ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน) 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแผนปฏิรูปองค์การท่ีส่วนราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกต
ให้ส่วนราชการดำาเนินการปรับแผนปฏิรูปองค์การโดยจัดทำาเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการต้องดำาเนินการขับเคล่ือนตามแผนปฏิรูปองค์การโดยจะต้อง
ดำาเนินการได้ตามผลผลิต (Output) ที่กำาหนด
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2.4 กลไกการประเมิน
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกลไกการดำาเนินงานในการพิจารณากำาหนดระบบการประเมิน แนวทาง
การประเมิน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.4.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี ่ยวกับการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ทำาหน้าท่ีพิจารณาระบบการประเมินและแนวทาง
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และแต่งต้ังคณะทำางาน
พิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด

2.4.2 คณะทำ งานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด

 มีองค์ประกอบและอำานาจหน้าท่ี ดังน้ี
องค์ประกอบ
 1.  ประธาน อ.ก.พ.ร.          เป็นประธานคณะทำางาน
 2.  เลขาธิการ ก.พ.ร.    เป็นคณะทำางาน
 3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 4 ท่าน เป็นคณะทำางาน
 4.  เจ้าหน้าท่ีสำานักงาน ก.พ.ร.  เป็นคณะทำางานและเลขานุการ   

อำ นาจหน้าที่
 1) ทำาหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำาหนักของตัวช้ีวัดของส่วนราชการและจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยพิจารณาจากประเด็นสำาคัญท่ีต้องเร่งขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
 2) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมอบหมาย
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บทที่ 3 
รายละเอียดตัวชี้วัด

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในองค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 4 และองค์ประกอบท่ี 5 มีรายละเอียด
ตัวชี้วัด แนวทางการดำาเนินงาน และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

องค์ประกอบที่ 2
•	 ตัวช้ีวัดภารกิจสำาคัญท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda) จากนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กำากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
•	 การชี้แจงประเด็นสำาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 4

•	 กรณีที่ 1 ร้อยละของคู่มือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.
การอำานวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือ

•	 กรณีที่ 2 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 5 การดำาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562
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องค์ประกอบท่ี 2 : ตัวช้ีวัดภารกิจสำ คัญท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda) จากนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กำ กับและติดตามการปฏิบัติราชการ

 นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่กำากับและติดตามการปฏิบัติราชการกำาหนด
ตัวชี้วัด Agenda ที่สำาคัญพร้อมกำาหนดค่าเป้าหมาย จำานวน 1 ตัวชี้วัดต่อหนึ่งส่วนราชการ/จังหวัด
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีสำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนด (ตามข้อสังเกตของ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)
เพ่ือใช้ในการประเมินในองค์ประกอบท่ี 2 (Agenda Base) โดยพิจารณากำาหนดจาก 

•	 เรื่องที่สะท้อนนโยบาย หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้กับส่วนราชการ/จังหวัดดำาเนินการ
เป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ตัวชี้วัดตามภารกิจประจำาของส่วนราชการ/จังหวัด 

•	 เป็นตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12
•	 เร่ืองท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปเร่งด่วน 6 ด้านของรัฐบาล ได้แก่ ด้านความเหล่ือมล้ำา 

สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้านแก้จน เพิ ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด้านการแก้โกง
สร้างความโปร่งใสด้านการมีส่วนร่วมในการปกครอง ด้านการปฏิรูปราชการเพื่อประชาชน 
และด้านการสร้างอนาคตไทยให้ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

•	 เป็นตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดผลการดำาเนินงานได้ภายในช่วงเวลาการประเมินผลตามกรอบ       
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ                 
ส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ท้ังน้ี ก.พ.ร. ได้มอบให้ อ.ก.พ.ร. ม.44 เป็นผู้กำาหนดตัวช้ีวัด Agenda ให้กับส่วนราชการท่ีไม่ได้
ส่งข้อมูลตัวช้ีวัด Agenda ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด

องค์ประกอบท่ี 2 : ตัวชี้วัดการชี้แจงประเด็นสำ คัญที่ทันต่อสถานการณ์

 เป็นตัวชี้วัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ   ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี 
และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 ในการประเมินประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมประชาสัมพันธ์ และสำานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี [สำานักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: 
PMOC)]  ในฐานะเจ้าภาพตัวช้ีวัดได้มีการทบทวนและปรับแนวทางการประเมินใหม่ เพ่ือให้การดำาเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 โดยเป็นการวัดผลการดำาเนินงานของส่วนราชการ ในการช้ีแจงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณ์ 
โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กำาหนด
มีการชี้แจงประเด็นข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่
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ขั้นตอนการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์  

สำ นักโฆษก และกรมประชาสัมพันธ์
แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลา การชี้แจง 

และ
หน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่

ส่วนราชการ

ส่วนราชการรับทราบ
รับปฏิบัติตามประเด็นข่าว

ที่จะต้องชี้แจง

ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว
1. ประเด็นข่าวที่ชี้แจง
2. รายละเอียด/เน้ือหาการช้ีแจง
3. วัน เวลา ที่ชี้แจง
4. ช่องทางการเผยแพร่

เกณฑ์การประเมิน :

1. ทันเวลา
(10 คะแนน)

•	 ช้ีแจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน
•	 ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา

มากกว่า 1 วัน (3 วัน/5 วัน/
7 วัน)

•	 ช้ีแจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน   
และชี้แจงประเด็นข่าวภายใน
เวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/5 วัน/
7 วัน)

หัวข้อ
การประเมิน

หัวข้อ เงื่อนไข

ตารางที่ 4 เกณฑ์การประเมินผลการชี้แจงประเด็นสำ คัญที่ทันต่อสถานการณ์

•	 การนับระยะเวลาไม่เว้น
วันหยุดราชการ และ

•	 หากชี้แจงประเด็น
ไม่ทันภายในระยะเวลา
ที่กำาหนด จะไม่ได้รับ
คะแนนในการประเมิน
ประเด็นข่าว (0 คะแนน)

คะแนน หมายเหตุ

10 คะแนน

2. คุณภาพ
เนื้อหา
(40 คะแนน)

การพิจารณาให้คะแนนคุณภาพเน้ือหา
การช้ีแจงประเด็นข่าว ประกอบด้วย
ท้ัง 3 หัวข้อ ได้แก่ 
  - ท่ีมาท่ีไป (เร่ืองเดิม) ของปัญหา 
  - ข้อเท็จจริง สภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
  - การแก้ไขปัญหา (ตอบโจทย์           
    ข้อสงสัยได้)

•	 เนื้อหาในการชี้แจงต้อง
มีครบทั้ง 3 หัวข้อ หาก
ชี้แจงไม่ครบถ้วนจะไม่ได้
รับคะแนนในประเด็นนี้5 คะแนน

5 คะแนน
30 คะแนน

ส่งประเด็นการชี้แจง
ข่าวในระบบ
การรายงาน 
GNews Ticket
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3. วิธีการชี้แจง
(20 คะแนน)

หัวข้อ
การประเมิน

หัวข้อ เงื่อนไข

•	 การชี้แจงจะต้องมีเนื้อหา
ครบทั้ง 3 หัวข้อ ตาม
ประเด็นการประเมิน
คุณภาพเนื้อหา

•	 หากมีการแถลงข่าว    
แก ่ส ื ่อมวลชนไม ่ถ ึง 
2  ประเภทสื่อ จะไม่ได้
รับคะแนนในส่วนนี้

•	 หากมีการแถลงข่าวแก่
สื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อ

   ขึ้นไป พร้อมจัดทำา 
Facebook Live จะ
ได้คะแนนทั้งในส่วนของ 
การแถลงข่าวและ     

   การชี ้แจงผ่าน
   Facebook Live ด้วย

คะแนน หมายเหตุ

10 คะแนน

10 คะแนน

•	 มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน       
2 ประเภทส่ือข้ึนไป

•	 มีการช้ีแจงผ่าน Facebook Live 

กรณีช้ีแจงภายในเวลา 1 วัน

กรณีช้ีแจงภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/5 วัน/7 วัน)

•	 มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน     
2 ประเภทสื่อขึ้นไป

•	 มีการช้ีแจงผ่าน Facebook Live
•	 จัดทำา Clip Video เผยแพร่ 

(สามารถนำา Facebook Live มา
ตัดต่อเป็นคลิปได้)

5 คะแนน

5 คะแนน
10 คะแนน

•	 ส่งหลักฐานวิธีการ
ชี้แจงเป็นเอกสาร
ชั้นความลับ ให้  
จัดส่งเอกสารมายัง
กรมประชาสัมพันธ์ 
ผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์   
(e-Mail) 
spokesman@
prd.go.th 

•	 ส่งหลักฐานภายใน
ระยะเวลา 2 วัน 
หลังการชี้แจง  

4. ช่องทาง
การเผยแพร่ 
(30 คะแนน)

•	 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และ GNews 

•	 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอก เช่น 
เว็บไซต์ส่ือ เว็บพันทิป เว็บกระปุก 
ฯลฯ หรือ โซเชียลมีเดียภายใน
และภายนอก ได้แก่ Facebook 
Instagram Twitter Line 
Youtube 

•	 เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ หรือ วิทยุ 
หรือ ส่ือส่ิงพิมพ์

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

100 คะแนนรวม

หมายเหตุ :  กรณีส่วนราชการมีประเด็นที่ต้องชี้แจงมากกว่า 1 ประเด็น การประเมินผลจะคิด
  จากคะแนนเฉลี่ยของแต่ละประเด็นที่ชี้แจง

เจ้าภาพตัวชี้วัด :  1. สำานักโฆษก สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
                      2. กรมประชาสัมพันธ์
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องค์ประกอบที่ 4 : กรณีท่ี 1 ตัวช้ีวัดร้อยละของคู่มือสำ หรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำ นวย
ความสะดวกฯ ท่ีส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

 ส่วนราชการท่ีมีแผนการปรับปรุงคู่มือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำานวยความสะดวกฯ 
โดยการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือสำาหรับประชาชน จะต้องดำาเนินการปรับปรุงคู่มือสำาหรับ
ประชาชนโดยประเมินความสำาเร็จในการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือสำาหรับประชาชน ซ่ึงตามแผน
การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะท่ี 2 ของส่วนราชการ ต้องลดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือสำาหรับ
ประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

เกณฑ์การประเมิน :
 พิจารณาจากจำานวนคู่มือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำานวยความสะดวกฯ ท่ีส่วนราชการ
สามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของระยะเวลาคู่มือเดิม เทียบกับจำานวนคู่มือฯ ท้ังหมดท่ี
ต้องปรับปรุงลดระยะเวลาในปี 2562 โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน โดยเทียบคะแนนจากร้อยละ
ท่ีทำาได้ (ร้อยละ 100)

สูตรการคำ นวณ 

จำานวนคู่มือฯ ท่ีส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของระยะเวลาคู่มือเดิม
        จำานวนคู่มือฯ ท้ังหมดท่ีต้องปรับปรุงลดระยะเวลาในปี 2562 

X 100

องค์ประกอบที่ 4 : กรณีท่ี 2 ตัวช้ีวัดข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม

 ส่วนราชการที ่ไม่มีแผนการดำาเนินการปรับปรุงคู ่ม ือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.
การอำานวยความสะดวกฯ จะต้องเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

 1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม นโยบาย กฎหมายและ
กฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น

 2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่นำามาใช้พัฒนาและสร้าง
คุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์  การปรับปรุง
ระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชน เพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของ
กรมการปกครอง เป็นต้น

 3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) 
เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ 
หรือการวางระบบใหม่ซ่ึงส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 
เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น



 การประเมินผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมในเบ้ืองต้น จะพิจารณา
ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการท่ีต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม  จึงจะพิจารณา
ในส่วนคุณภาพของนวัตกรรมต่อไป

1. การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นนวัตกรรม ดังนี้
 1.1  ข้อเสนอต้องมีลักษณะเป็นนวัตกรรม
 นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำาเนินงาน และ
การให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติ
งานของหน่วยงาน 
(ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
 1.2  ต้องเป็นเร่ืองท่ีส่วนราชการยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน หรือถ้าเป็นเร่ืองเดิม
ต้องมีลักษณะที่มีผลการดำาเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นผลชัดเจน
 1.3  ต้องเป็นนวัตกรรมที่ดำาเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น

2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วนของ
เนื้อหาและคุณภาพของนวัตกรรม 
 2.1  ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) ประกอบด้วย

•	 หลักการ เหตุผล ความจำาเป็น (4 คะแนน)
•	 วัตถุประสงค์ (4 คะแนน)
•	 การดำาเนินการ (4 คะแนน)
•	 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (4 คะแนน)
•	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม (4 คะแนน)

 2.2  คุณภาพของนวัตกรรม (80 คะแนน) ประกอบด้วย 
•	 การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน (10 คะแนน)
•	 มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุง

เพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (20 คะแนน)
•	 แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน (20 คะแนน)
•	 มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน (20 คะแนน)
•	 มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน (10 คะแนน)

20

เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 5 : ตัวชี้วัดการดำ เนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินการ
ขับเคล่ือนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ 
ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ท่ีกำาหนดให้ส่วนราชการดำาเนินการจัดทำาแผน
ปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation
Plan) ตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีในการประชุม
คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 
โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐ
ปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้
ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื ่อน

การปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการ
ทำางาน/ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ด้านบุคลากร 
(การแต่งตั ้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน)) ทั ้งนี ้ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแผน
ปฏิรูปองค์การท่ีส่วนราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกต
ให้ส่วนราชการดำาเนินการปรับแผนปฏิรูปองค์การ
โดยจัดทำาเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการต้อง
ดำาเนินการขับเคลื ่อนตามแผนปฏิรูปองค์การ
โดยจะต้องดำาเนินการได้ตามผลผลิต (Output)
ท่ีกำาหนด

เกณฑ์การประเมิน :

 การประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ
มีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี
1.  การดำ เนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) ประกอบด้วย

•	 ได้จำานวนผลผลิตครบถ้วนตามที่กำาหนดในประเด็นนั้น ๆ (5 คะแนน)
•	 ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการดำาเนินการ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน)
•	 ผลผลิตได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำานาจในการนำาไปปฏิบัติต่อไป    

(5 คะแนน)
2.  คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) ประกอบด้วย

•	 ผลผลิตมีความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการดำาเนินการ (how to) ท่ีกำาหนด เพ่ือตอบสนอง
การบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้น ๆ (25 คะแนน)

•	 ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็นท่ีกำาหนด (30 คะแนน)
•	 มีการนำาผลผลิตท่ีได้ไปดำาเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/นำาร่อง) หรือมีการนำาผลผลิตท่ีได้ไปใช้

ดำาเนินการในขั ้นตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศึกษา ต้องมีการดำาเนินการตามผล
การศึกษาในบางส่วน/ถ้าเป็นการพัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือนำาร่องในบางระบบ/
ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย ต้องมีการนำาผลการศึกษาไปรับฟังความเห็น
หรือจัดทำาร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน)

•	 สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการดำาเนินการในการนำาผลผลิตไปใช้
ทดสอบ/นำาร่อง หรือนำาไปดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห์ของผลผลิต   
ที่ได้นำาไปดำาเนินการ/มีการเผยแพร่ผลผลิต สร้างความรับรู้ความเข้าใจ หรือสรุปปัญหาจาก
การประกาศใช้กฎ ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน)
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บทที่ 4 
การประเมินส่วนราชการ

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำาหนดผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน
รอบการประเมิน และขั้นตอนการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ผู้ประเมิน

 ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 

1. นายกรัฐมนตรี 
2. รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบ้ืองต้น)

4.2 ผู้รับการประเมิน

 ส่วนราชการในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ระดับกรม และกระทรวงที่รับการประเมิน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำานวน 
152 ส่วนราชการ (รายช่ือส่วนราชการท่ีรับการประเมินฯ ปรากฏในภาคผนวก) ท้ังน้ี ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และกองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ให้นำาแนวทางการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้สำานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับ
ส่วนราชการอื่น ๆ โดยให้สำานักงาน ก.พ.ร. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
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4.3 หลักเกณฑ์การประเมิน

 สำานักงาน ก.พ.ร. ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 พฤศจิกายน 
2561 โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการ
และจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินส่วนราชการฯ ประกอบด้วยการประเมินใน 3 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 4.3.1 ระดับตัวชี้วัด
 การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการดำาเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับ
ท่ีกำาหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี

•	 เป้าหมายขั้นสูง  100 คะแนน
•	 เป้าหมายมาตรฐาน  75 คะแนน
•	 เป้าหมายขั้นต่ำา 50 คะแนน

 หมายเหตุ 1. หากผลการดำาเนินงานต่ำากว่าเป้าหมายข้ันต่ำาท่ีต้ังไว้ จะได้คะแนนเป็นศูนย์
2. คิดคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างผลการดำาเนินงานจริงกับ

ค่าเป้าหมาย 3 ระดับ
3. กรณีที่มีตัวชี้วัดย่อย จะใช้วิธีการเฉลี่ยผลคะแนนจากตัวชี้วัดย่อย

องค์ประกอบ

การประเมิน
ประเด็น

การประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ      
ดำ เนินงาน

คะแนนขั้นต่ำ 
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

1. Function 
Base

1. ตัวชี้วัด ก 50.00

1.1 ตัวชี้วัด ก1 80 90 100 75 0.00

1.2 ตัวชี้วัด ก2 1 2 3 3 100.00

2. ตัวชี้วัด ข 10 15 20 18 90.00

ตารางที่ 5 ตัวอย่าง การประเมินระดับตัวชี้วัด
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 4.3.2 ระดับองค์ประกอบ
 ให้แต่ละองค์ประกอบมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน หากองค์ประกอบใดมีตัวช้ีวัด
มากกว่า 1 ตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากค่าเฉล่ียผลคะแนนของตัวช้ีวัดในองค์ประกอบน้ัน ดังน้ี

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็น
การประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ      
ดำ เนินงาน

คะแนน
คะแนน

องค์ประกอบ
ขั้นต่ำ 
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

1. Function 
Base

1. ตัวชี้วัด ก 50.00

70.00
1.1 ตัวชี้วัด ก1* 80 90 100 75 0.00*

1.2 ตัวชี้วัด ก2* 1 2 3 3 100.00*

2. ตัวชี้วัด ข 10 15 20 18 90.00

2. Agenda 
Base

1. ตัวชี้วัด Agenda 40 50 60 55 87.50
86.25

2. ตัวชี้วัดการชี้แจงฯ 100 85 85.00

ตารางที่ 6 ตัวอย่าง การคิดคะแนนระดับองค์ประกอบ

* กรณีเป็นตัวช้ีวัดย่อยให้คิดคะแนนเฉล่ียจากตัวช้ีวัดย่อยก่อน แล้วจึงนำามาคิดคะแนนเฉล่ียในระดับองค์ประกอบต่อไป
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 4.3.3 ระดับส่วนราชการ
 สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในภาพรวม

•	 ระดับคุณภาพ  ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 
   90.00 – 100.00

•	 ระดับมาตรฐาน - มาตรฐานข้ันสูง ส่วนราชการท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบ 
        ต้ังแต่ 75.00 – 89.99
    - มาตรฐานข้ันต้น ส่วนราชการท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบ 
       ต้ังแต่ 60.00 – 74.99

•	 ระดับต้องปรับปรุง ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบต่ำากว่า 60.00

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการ
ประเมิน

เป้าหมาย
ผลการ      

ดำ เนินงาน
คะแนน

คะแนน
องค์ประกอบ

ขั้นต่ำ 
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

1. Function 
    Base

1. ตัวชี้วัด ก 50.00

70.00
1.1 ตัวชี้วัด ก1* 80 90 100 75 0.00*

1.2 ตัวชี้วัด ก2* 1 2 3 3 100.00*

2. ตัวชี้วัด ข 10 15 20 18 90.00

2. Agenda 
    Base

1. ตัวชี้วัด Agenda 40 50 60 55 87.50
86.25

2. ตัวชี้วัดการชี้แจงฯ 100 85 85.00

3. Area Base - ไม่ประเมิน -

4. Innovation 
    Base

ตัวชี้วัดข้อเสนอ
นวัตกรรม

100 60 60.00 60.00

5. Potential 
    Base

ตัวช้ีวัดการดำาเนินการ
ตามแผนปฏิรูป
องค์การ

100 75 75.00 75.00

คะแนนเฉลี่ย  72.81

ตารางที่ 7 ตัวอย่าง การคิดคะแนนในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ

* กรณีเป็นตัวช้ีวัดย่อยให้คิดคะแนนเฉล่ียจากตัวช้ีวัดย่อยก่อน แล้วจึงนำามาคิดคะแนนเฉล่ียในระดับองค์ประกอบต่อไป

Function 
Base

Agenda 
Base

Area Base
Innovation 

Base
Potential 

Base
สรุปผลประเมิน

70.00
คะแนน

86.25
คะแนน

ไม่ประเมิน
60.00
คะแนน

75.00
คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 
72.81 

ระดับมาตรฐาน
ขั้นต้น

ตารางที่ 8 ตัวอย่าง สรุปผลการประเมิน
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 ข้ันตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี
 ขั้นตอนที่ 1 สำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ และ แจ้งรายละเอียดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 3 ระดับให้แก่ส่วนราชการผู้รับการประเมิน
 ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน โดยกำาหนดให้
ส่วนราชการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ของสำานักงาน ก.พ.ร. ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนตุลาคม 2562
 ขั้นตอนที่ 3 เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ เบ้ืองต้นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
 ขั้นตอนที่ 4  สำานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการเสนอนายกรัฐมนตรี 

 โดยกำาหนดเป็นปฏิทินการประเมินส่วนราชการฯ ดังรูป

4.5 ขั้นตอนการประเมิน

4.4 รอบการประเมิน
รอบการประเมิน หมายถึง ระยะเวลาที่จะต้องทำาการประเมินปีละ 1 ครั้ง คือ
•	 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
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บทที่ 5 
การรายงานผลการประเมิน
และรูปแบบรายงานของผู้รับการประเมิน

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้รับการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้
 ส่วนราชการผู้รับการประเมินจะต้องรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของตนเอง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับสำานักงาน ก.พ.ร. 
โดยรายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงานตามภารกิจพื ้นฐานฯ (Function Base) องค์ประกอบที ่ 2 ประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) และ
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำาเนินการของ ส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (Potential 
Base) ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
– 30 กันยายน 2562) ในการขับเคลื ่อนภารกิ จสำาคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และ
การอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน
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การรายงานผลการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน  

 ส่วนราชการรายงานผลการดำาเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ดังน้ี

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามภารกิจพื้นฐานฯ (Function Base)  และ
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda Base)

 การประเมินรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ให้ส่วนราชการรายงานผล
ผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนตุลาคม 2562

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำ เนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area Base)

 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Base)

 แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี
 กรณีท่ี 1 ตัวช้ีวัดร้อยละของคู่มือสำาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำานวยความสะดวกฯ ท่ีส่วนราชการ
สามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 การประเมินรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ให้ส่วนราชการรายงานผล
ตัวช้ีวัดการดำาเนินการปรับปรุงคู่มือสำาหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำานวยความสะดวกฯ 3 ข้ันตอน ดังน้ี
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 1) ส่วนราชการต้องรายงานผลการปรับปรุงคู่มือสำาหรับประชาชนผ่านระบบการรายงานผล
การดำาเนินงานการปรับปรุงคู่มือสำาหรับประชาชน (http://45.118.135.22/~subdomainmaster/)

ตัวอย่าง หน้าจอการรายงานผลการดำ เนินงานการปรับปรุงคู่มือสำ หรับประชาชน

 2) ส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลคู่มือท่ีเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำาหรับประชาชน (https:// 
www.info.go.th) ให้ตรงกับข้อมูลในระบบรายงานผลการดำาเนินงานการปรับปรุงคู่มือสำาหรับประชาชน 
พร้อมท้ัง capture screen เป็นหลักฐานการดำาเนินการแก้ไขข้อมูล (โดยหลักฐาน 1 รูป ต่อ 1 คู่มือ จะต้อง
เห็นข้อมูลประกอบอย่างน้อย ดังนี้  1. ชื่อคู่มือ 2. ชื่อหน่วยงาน 3. ระยะเวลาดำาเนินการรวม)

ตัวอย่าง การ capture screen การปรับปรุงข้อมูลคู่มือที่เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำ หรับ
ประชาชน
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 3) ส่วนราชการรายงานผลโดยแนบรูปภาพหลักฐานการปรับปรุงข้อมูลคู่มือฯ ในข้อ 2 ผ่านระบบ 
e-SAR (https://esar.opdc.go.th) ของสำานักงาน ก.พ.ร. ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนตุลาคม 2562

ตัวอย่าง การรายงานผลโดยแนบรูปภาพหลักฐานการปรับปรุงข้อมูลคู่มือฯ 

..............
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 กรณีท่ี 2 ตัวช้ีวัดการพัฒนานวัตกรรม
 การประเมินรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ให้ส่วนราชการรายงานผล
ตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2562

แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัดข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำ เนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)

 การประเมินรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ให้ส่วนราชการรายงานผล
ตัวช้ีวัดการดำาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการตามแบบฟอร์มท่ีสำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนด 
ผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนตุลาคม 2562
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการต้องดำาเนินการขับเคล่ือนตามแผนปฏิรูปองค์การ 
ซ่ึงจะต้องดำาเนินการได้ตามผลผลิต (Output) ท่ีกำาหนดในแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ และมีคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนด

ตัวช้ีวัดการดำ เนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตัวอย่างแบบสรุปผลการดำ เนินการ รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด : การดำาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรม.......................................................... กระทรวง ....................................................

ประเด็นท่ี ........... : ช่ือประเด็น ..................................................................................................................

ผลผลิตท่ีได้ : ให้ส่วนราชการระบุลำาดับเลขของหลักฐานอ้างอิงแยกตามรายการผลผลิต เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในการตรวจประเมิน โดยหลักฐานอ้างอิงต้องมีสอดคล้องตามรายละเอียดประกอบในแต่ละผลผลิต ตามท่ี
ส่วนราชการได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มรายละเอียดคำาอธิบายตัวช้ีวัด (กรณีมีเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม โปรดระบุด้วย)

รายการผลผลิต หลักฐานอ้างอิง

ช่ือผลผลิต .................................................. ลำาดับ 1 ช่ือหลักฐาน .............................................
ลำาดับ 2 ช่ือหลักฐาน .............................................

คำาช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดำาเนินการ :  
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินการ :  
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการ (ถ้ามี) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

หมายเหตุ : ให้ส่วนราชการสรุปผลการดำาเนินการ ในทุกประเด็นตามข้อเสนอการเปล่ียนแปลง
  ท่ีดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนบเอกสารหลักฐานในระบบ
  รายงาน e-SAR ตามลำาดับเลขของเอกสารหลักฐานท่ีระบุ 
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 สำาหรับรายละเอียดการรายงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังตารางด้านล่างน้ี

ตารางที่ 9 สรุปการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 ตัวช้ีวัดร้อยละของคู่มือสำาหรับ
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำานวย
ความสะดวกฯ ท่ีส่วนราชการ
สามารถลดระยะเวลาได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ลำ ดับท่ี ตัวชี้วัด ประเด็น

1. รายงานผลการปรับปรุงคู่มือฯ ผ่านทาง
ระบบการรายงานผลการปรับปรุงคู่มือ
สำาหรับประชาชน (http://45.118.135.22
/~subdomainmaster/)

2. แก้ไขรายละเอียดคู่มือในระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลคู่มือสำาหรับประชาชน (https://
info.go.th)

3. รายงานหลักฐานการแก้ไขฯ ในระบบ    
e-SAR (https://esar.opdc.go.th)

กำ หนดส่ง

•	 ข้อ 3) กรอก       
รายละเอียดใน    
แบบฟอร์ม

•	 ภายในสัปดาห์ที่ 3 
ของเดือนตุลาคม

2 ตัวชี้วัดข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม

•	 รายงานผลตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม 
ผ่านระบบ e-SAR (https://esar.
opdc.go.th)

•	 กรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ม

•	 ภายในสัปดาห์ที่ 3 
ของเดือนตุลาคม

3 ตัวชี้วัดการดำาเนินการตามแผน
ปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

•	 รายงานผลการดำาเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การ ผ่านระบบ e-SAR (https://
esar.opdc.go.th)

•	 กรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ม

•	 ภายในสัปดาห์ที่ 3 
ของเดือนตุลาคม

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการรายงานผลองค์ประกอบท่ี 4 และ 5 สามารถดาวน์โหลดได้จาก 
  link: https://bit.ly/2SnHKUm หรือ สแกน QR Code
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ตัวอย่าง  รายงานการประเมินผลตนเองของส่วนราชการ
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บทที่ 6 
การรายงานผลการประเมิน
และรูปแบบรายงานของผู้ประเมิน
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ประเมิน แบ่งตามลำาดับการประเมิน ได้แก่

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

6.1 ผู้ประเมินเบื้องต้น : เลขาธิการ ก.พ.ร.

 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้กำาหนดให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (เบื ้องต้น) เพื ่อจัดส่งให้กับรัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี
 ดังนั้น สำานักงาน ก.พ.ร. จึงจัดทำารายงานสรุปความเห็นการประเมินส่วนราชการเบื้องต้น
เป็นรายกระทรวง ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ในรูปแบบสัญลักษณ์ในลักษณะที่เป็น 
Infographic และจัดส่งสรุปผลการประเมินดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีต่อไป

ตัวอย่างรายงานสรุปความเห็นเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้ประเมินเบื้องต้น)
 รายงานสรุปความเห็นของผู้ประเมินเบื้องต้นโดยเลขาธิการ ก.พ.ร. จะประกอบด้วยรายงาน
ผลการประเมินรายตัวชี้วัดทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ปกรายงานการประเมินส่วนราชการ
2. สรุปภาพรวมแบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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6.2 ผู้ประเมิน : รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ สำ นักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

ตัวอย่าง  แบบฟอร์มการประเมินส่วนราชการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำา
  สำานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

ส่วนที่ 1
ข้อมูลของ

ส่วนราชการ

ส่วนที่ 2
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
การดำาเนินงาน

และศักยภาพของ
ส่วนราชการ

ส่วนที่ 3
พิจารณา
สรุปผล

การประเมิน
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 ผู้ประเมินจะประเมินส่วนราชการเป็นรายกรม โดยพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพฯ
ในแต่ละองค์ประกอบ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตามรูป

ตัวอย่าง
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ภาคผนวก 
รายชื่อส่วนราชการที่รับการประเมิน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



 รายช่ือส่วนราชการท่ีรับการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง กรม

1. สำานักนายกรัฐมนตรี

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำานักข่าวกรองแห่งชาติ

สำานักงบประมาณ

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ

2. กระทรวงการคลัง

สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมศุลกากร

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

กรมธนารักษ์

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรมบัญชีกลาง

สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

43
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กระทรวง กรม

3. กระทรวงคมนาคม

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

กรมการขนส่งทางบก

กรมเจ้าท่า

กรมท่าอากาศยาน

4. กระทรวงพาณิชย์

สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กรมการค้าภายใน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

5. กระทรวงอุตสาหกรรม

สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย

6. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กรมการท่องเท่ียว

กรมพลศึกษา
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กระทรวง กรม

7. กระทรวงพลังงาน

สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมพัฒนาท่ีดิน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
   และส่ิงแวดล้อม

สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรน้ำา

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

กรมป่าไม้

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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10. กระทรวงมหาดไทย

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมท่ีดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

11. กระทรวงวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยี

สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

12. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
     และสังคม

สำานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

13. กระทรวงการพัฒนาสังคม
     และความม่ันคงของมนุษย์

สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

14. กระทรวงวัฒนธรรม

สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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15. กระทรวงแรงงาน

สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำานักงานประกันสังคม

16. กระทรวงยุติธรรม

สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำานักงานกิจการยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมคุมประพฤติ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

17. กระทรวงสาธารณสุข

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา



48

กระทรวง กรม

18. กระทรวงการต่างประเทศ

สำานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

กรมพิธีการทูต

กรมสารนิเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

กรมอาเซียน 

กรมองค์การระหว่างประเทศ 

กรมเอเชียตะวันออก 

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

กรมยุโรป 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

19. กระทรวงศึกษาธิการ

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

20. ส่วนราชการไม่สังกัด
 สำานักนายกรัฐมนตรี 
 กระทรวงหรือทบวง

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำานักงานราชบัณฑิตยสภา

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
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