
การประชุมชีแ้จงแนวทางการประเมนิสว่นราชการ 

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หวัขอ้การชีแ้จง 

1 

กรอบการประเมนิสว่นราชการ ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3 

4 

ทีม่า 

หลกัการในการก าหนดตวัชีว้ดั 

กลไกการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5 ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



เห็นชอบการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมกีรอบการประเมนิใน 

5 องคป์ระกอบ แบง่เกณฑก์ารประเมนิเป็น 3 ระดับ โดยพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ในภาพรวม

ทุกองคป์ระกอบ รวมทัง้ก าหนดใหป้ระเมนิสว่นราชการและจังหวัดปีละ 1 ครัง้ (รอบการ

ประเมนิตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม ถงึวนัที ่30 กนัยายนของทกุปี) 

ส านกังาน ก.พ.ร. ไดต้ดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ต ัง้แตปี่งบประมาณ 

พ.ศ. 2547 ซึง่เป็นการด าเนนิการตามมาตรา 3/1 แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดนิ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 และ มาตรา 12 และมาตรา 45 ของพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

มตคิณะรฐัมนตร ี6 พฤศจกิายน 2561 

ทีม่า 
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ปีละ 1 คร ัง้ ในรอบ 12 เดอืน 

(1 ตลุาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563) 

รอบการประเมนิ 

• นายกรฐัมนตร ี

• รองนายกรฐัมนตร ี

• รฐัมนตรวีา่การ หรอื

รฐัมนตรชีว่ยวา่การ  

• เลขาธกิาร ก.พ.ร. 

(ประเมนิเบือ้งตน้)  

ผูป้ระเมนิ 

• สว่นราชการในสงักดัฝ่ายบรหิาร 

  สว่นราชการระดบักรม 

  จงัหวดั 

หมายเหต ุ

สว่นราชการสงักดักลาโหม กอ.รมน. 

และต ารวจ ใหน้ าแนวทางการประเมนิ

ประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการของ

สว่นราชการในสงักดัฝ่ายบรหิารไป

ประยกุตใ์ช ้และสง่ผลการประเมนิให ้

ส านักงาน ก.พ.ร. เพือ่รายงานตอ่

นายกรัฐมนตรพีรอ้มกบัสว่นราชการ 

ตามมต ิก.พ.ร. ในการประชมุครัง้ที ่

2/2559 เมือ่วันที ่25 ตลุาคม 2559  

 

          

ผูร้บัการประเมนิ 

การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
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ไม ่Fix องคป์ระกอบและจ านวน

ตวัชีว้ดัในแตล่ะองคป์ระกอบ 

สว่นราชการและจังหวดัม ี

 จ านวนตวัชีว้ดั 3-5 ตวัชีว้ดั 

ก าหนด 

น ้าหนักรวมเทา่กบั 100 

ตวัชีว้ดัภารกจิส าคญัทีส่ะทอ้นกบั

ยทุธศาสตรช์าต/ิแผนแมบ่ทฯ ใชป้ระเมนิ

ตอ่เนือ่ง 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) โดย 

ไมต่อ้งพจิารณาตวัชีว้ดัรายปี 

 

ม ีตวัชีว้ดั Digital Transformation 

เป็น Option เพิม่เตมิ 

น าตวัชีว้ดัการชีแ้จงประเด็นทีทั่นตอ่

สถานการณไ์ปรวมกบัการประเมนิ

ผูบ้รหิารองคก์าร 

หลกัการกรอบการประเมนิสว่นราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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      หลกัการ 
• ตวัชีว้ดัท ัง้หมดของสว่นราชการไมจ่ าเป็นตอ้งครบท ัง้ 5 องคป์ระกอบ แตอ่ยา่งนอ้ย 3 องคป์ระกอบ และแตล่ะตวัชีว้ดัตอ้งเชือ่มโยงได้
อยา่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ 

• 1 ตวัชีว้ดั สามารถเชือ่มโยงไดห้ลายแผน และหลายองคป์ระกอบ 
• Focus ตวัชีว้ดัทีต่อบโจทยย์ทุธศาสตรช์าต/ิแผนแมบ่ทฯ/แผนฯ 12/นโยบายรฐับาล และยดึประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 
• ก าหนดน า้หนกัตวัชีว้ดัตามความส าคญัและความเหมาะสม โดยมนี า้หนกัรวมเทา่กบั 100 
• ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นบทบาทภารกจิส าคญัของสว่นราชการทีเ่ชือ่มโยงจากยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนแมบ่ทฯ ใหน้ ามาใชป้ระเมนิตอ่เนือ่ง 

3 ปี ต ัง้แตใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ไดร้ับ
มอบหมายเป็นพเิศษ 
 

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่
จังหวัด  
 
 

Function Base 1 
ศกัยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการ
ตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี   
 
 

ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการ
ใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานของรัฐ 
เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0  

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิ
หรืองานตามหนา้ที่ความรับผดิชอบหลัก 
งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรอืมตคิณะ รัฐมนตร ี

Agenda Base 2 Area Base 3 Innovation Base 4 Potential Base 5 

องคป์ระกอบ 
5 ดา้น 

1. ตวัชีว้ดั.... 
 

2. ตวัชีว้ดั.... 
 

3. ตวัชีว้ดั.... 
 

4. (ถา้ม)ี 
 

5. (ถา้ม)ี 

1. ตวัชีว้ดัตามแผนพัฒนา
จังหวดั 

2. ตวัชีว้ดัส าคญัของจังหวดั
ในประเด็นทีต่อ้งเรง่พัฒนา 

3. ตวัชีว้ดัการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูของจังหวดั  
(วดัตอ่เนือ่ง)  

4. (ถา้ม)ี 
5. (ถา้ม)ี 

สว่นราชการ 
รวม 3-5 ตวัชีว้ดั  

(น า้หนกัรวมรอ้ยละ 100) 

จงัหวดั 
รวม 3-5 ตวัชีว้ดั 

(น า้หนกัรวมรอ้ยละ 100) 

Option KPI (นบัรวมเป็น 1 ใน 3-5 ตวัชีว้ดั) 

 Digital Transformation 
- การเตรยีมความพรอ้ม 
- แผนการปรับตวัและการด าเนนิการตามแผน 
- ผลลพัธข์องการด าเนนิงานตามแผน 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

 

แผนแมบ่ทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าต ิ23 แผน 

 

แผนพฒันาภาค 

 

แผนพฒันาจงัหวดั 

Baseline data  
ของจงัหวดั 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

 

แผนแมบ่ทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าต ิ23 แผน 

 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

 

แผนการปฏริปูประเทศ 

 

แผนดา้นความม ัน่คง
แหง่ชาต ิ

กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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นโยบายรฐับาล 

นโยบายรฐับาล 



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรฐับาล 
หรอืมตคิณะรฐัมนตร ี(Function Base) 

1. การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตแิละแผนยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 
2. การด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ที่

ความรับผดิชอบหลกั 
3. การด าเนนิงานตามกฎหมาย 
4. การด าเนนิงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมตคิณะรัฐมนตร ี
5. การบรูณาการการด าเนนิงานรว่มกนัหลายหน่วยงาน 
6. การด าเนนิงานตามมาตรฐานสากล (International Standard) 

1. การด าเนนิการตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ
2. การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
3. การด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ที่

ความรับผดิชอบหลกั 
4. การด าเนนิงานตามกฎหมาย 
5. การด าเนนิงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมตคิณะรัฐมนตร ี
6. การบรูณาการการด าเนนิงานรว่มกนัหลายหน่วยงาน 

2. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิยทุธศาสตร ์แนวทางปฏริปูภาครฐั นโยบายเรง่ดว่น หรอืภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda Base) 

1. การด าเนนิการตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตร ี
2. การด าเนนิการตามวาระการขบัเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ 
3. การแกไ้ขปัญหาส าคญัเฉพาะเรือ่งหรอืภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายพเิศษจากนายกรัฐมนตร/ี 

รองนายกรัฐมนตร/ี รัฐมนตรทีีก่ ากบัและตดิตามการปฏบิัตริาชการ 
4. การด าเนนิการตามแนวปฏริปูเรง่ดว่น 6 ดา้นของรัฐบาล 
5. การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีทั่นตอ่สถานการณ์ (ถา้ม)ี 

1. การด าเนนิการตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตร ี
2. การด าเนนิการตามวาระการขบัเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ 
3. การแกไ้ขปัญหาส าคญัเฉพาะเรือ่งหรอืภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายพเิศษจากนายกรัฐมนตร/ี 

รองนายกรัฐมนตร/ี รัฐมนตรทีีก่ ากบัและตดิตามการปฏบิัตริาชการ 

3. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกั ภารกจิพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จงัหวดั กลุม่จงัหวดั (Area Base)  

1. การด าเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด 
2. ประเมนิประสทิธภิาพในการจัดท าฐานขอ้มลูระดบัจังหวัด ซึง่ตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวาม

ถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชจ้ากหน่วยงานตา่งๆ ไดทั้นการณ์
ทัง้ในภาวะปกตแิละในภาวะฉุกเฉนิ รวมถงึการเชือ่มโยงขอ้มลูกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
และขอ้มลูของราชการบรหิารสว่นกลางทกุหน่วยงานทีต่ัง้อยูใ่นจังหวัด ตลอดจนเชือ่มโยง
ขอ้มลูกบัศนูยป์ฏบิัตกิารนายกรัฐมนตร ี(Prime Ministerial Operation Center: PMOC) 

1. การด าเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด 
2. ประเมนิประสทิธภิาพในการจัดท าฐานขอ้มลูระดบัจังหวัด ซึง่ตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง 

เชือ่ถอืได ้และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชจ้ากหน่วยงานตา่งๆ ไดท้ันการณ์ทัง้ใน
ภาวะปกตแิละในภาวะฉุกเฉนิ รวมถงึการเชือ่มโยงขอ้มลูกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
และขอ้มลูของราชการบรหิารสว่นกลางทกุหน่วยงานทีต่ัง้อยูใ่นจังหวัด ตลอดจนเชือ่มโยง
ขอ้มลูกบัศนูยป์ฏบิัตกิารนายกรัฐมนตร ี(Prime Ministerial Operation Center: PMOC) 

4. ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรมในการบรหิารจดัการ ระบบงาน งบประมาณ ทรพัยากรบคุคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหนว่ยงานของรฐั เพือ่
ไปสูร่ะบบราชการ 4.0  (Innovation Base)  

กรณีที ่1 สว่นราชการทีม่แีผนการปรับปรงุคูม่อืส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความ
สะดวกฯ โดยลดระยะเวลาการใหบ้รกิารในคูม่อืส าหรับประชาชน จะประเมนิความส าเร็จของ
การลดระยะเวลาฯ ของสว่นราชการ 
กรณีที ่2 สว่นราชการทีไ่มม่แีผนการปรับปรงุคูม่อืส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวย
ความสะดวกฯ โดยการลดระยะเวลาฯ จะตอ้งเสนอนวัตกรรมรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ ดงันี้  
1. นวัตกรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) 2. นวัตกรรมใหบ้รกิาร (Service Innovation)  
3. นวัตกรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational Innovation) 

ประเภทของนวัตกรรม เชน่  
1. นวัตกรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) 
2. นวัตกรรมใหบ้รกิาร (Service Innovation) 
3. นวัตกรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational Innovation) 

5. ศกัยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (Potential Base) 

ประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏริปูองคก์ารของสว่นราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

การด าเนนิการทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพของสว่นราชการในการผลกัดนัการพัฒนาประเทศให ้
บรรลตุามเป้าหมายของยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ23 แผน 

ประเด็นการประเมนิในแตล่ะองคป์ระกอบ 
เปรยีบเทยีบระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 



ตวัชีว้ัดการชีแ้จงประเด็นส าคญัทีทั่นตอ่
สถานการณ ์(ถา้ม)ี 

- 

• ตวัชีว้ัดแผนฯ  12  
• ตวัชีว้ัดตามภารกจิ 
• ตวัชีว้ัดมาตรฐานสากล (International KPIs) 
• ตวัชีว้ัดบรูณาการหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 

• ตวัชีว้ัดแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ
• ตวัชีว้ัดแผนฯ  12  
• ตวัชีว้ัดตามภารกจิ 
• ตวัชีว้ัดบรูณาการหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 

Potential Base 5 

Innovation base 4 

Agenda Base 2 
ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกจิยุทธศาสตร ์
แนวทางปฏริูปภาครัฐ นโยบายเร่งดว่น หรอืภารกจิทีไ่ดร้ับ
มอบหมายเป็นพเิศษ 
 

3 Area Base  

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิพืน้ที่/
ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด  
 
 

Function Base 1 

ศักยภาพในการด าเนนิการของส่วนราชการตามแผน
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี   
 
 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการใหบ้ริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0  

ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกจิพืน้ฐาน 
งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วาม
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรอืมตคิณะ รัฐมนตร ี

กรอบการประเมนิสว่นราชการ 

ปี 2562 ปี 2563 

- 

• ตวัชีว้ัดการด าเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่
ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด 

• ตวัชีว้ัดบรูณาการระหวา่งกระทรวง/จังหวัด 
(Function-Area KPIs) 

ตวัชีว้ัด การพัฒนานวัตกรรม 

มุง่เนน้การแกไ้ขปญัหาการใหบ้รกิารประชาชน เป็นอนัดบัแรก 

ล าดบัที ่1 -  การปรับปรงุคูม่อืประชาชน 
ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ 

ล าดบัที ่2 -  ขอ้เสนอการพัฒนานวัตกรรม 

ตวัชีว้ัดการพัฒนานวัตกรรม 

ตวัชีว้ัด การขบัเคลือ่นแผนปฏริปูองคก์าร 

ตวัชีว้ัด การด าเนนิการทีแ่สดงถงึศกัยภาพ 
ในการผลกัดนัการบรรลตุามเป้าหมายของ 

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนแมบ่ทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าต ิ23 แผน 

ตวัชีว้ัด Agenda รองนายกรัฐมนตร ี/รัฐมนตรี
ก าหนด  

ตวัชีว้ัด Agenda ตามภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย
พเิศษจากนายกรัฐมนตร ี/ รองนายกรัฐมนตร ี/ 
รัฐมนตร ี

รวม 5 ตวัชีว้ดั  
(+1 ถา้ม)ี 

รวม 3-5 ตวัชีว้ดั 
 

2
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

 
 

 1
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

 
 

1
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

  
(+

1
 ถ
า้
ม
)ี 

 
1
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

 
 

 3
-5
 ต
วั
ช
ี ว้
ดั

 

กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

 5 องคป์ระกอบในการประเมนิผล 
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ตวัอยา่ง ความเชือ่มโยงของตวัชีว้ดักบัองคป์ระกอบการประเมนิฯ 

ตวัชีว้ดั หนว่ยงาน 
องคป์ระกอบ 

1 2 3 4 5 

อนัดับในรายงานประจ าปีสถานการณ์การคา้มนุษย ์(Tier) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์
 

 

 

ความส าเร็จการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของระบบการก ากบัดแูล

ดา้นความปลอดภัยการบนิพลเรอืน (ICAO) 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   

 

การจัดการขยะมลูฝอย กรมควบคมุมลพษิ 

กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม  

  

 

  

 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่     

ความส าเร็จของการพัฒนาฐานขอ้มลูกลางของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (Big Data) 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     

อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนตอ่ประชากรแสนคน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

กรมควบคมุโรค 
   

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย    

กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท 

กรมการขนสง่ทางบก 

  

ผลติภาพแรงงานเพิม่ขึน้ กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน    



1. ควรเป็นพันธกจิหลักและอยูใ่นขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องสว่นราชการทีจ่ะสง่ผลตอ่ยทุธศาสตรช์าต ิ

นโยบายรัฐบาล และประเด็นทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคมและการพัฒนาประเทศในภาพรวม เพือ่เป็นการวดั 

Performance ของสว่นราชการ 

 

2. ควรพจิารณาจากแผนปฏบิัตริาชการของสว่นราชการ รวมถงึงบประมาณ เพือ่ใหส้ว่นราชการมคีวามพรอ้ม

ในการผลักดนัตวัชีว้ดัใหบ้รรลเุป้าหมาย 

 

3. ในการก าหนดรายละเอยีดตวัชีว้ดั ควรวเิคราะหค์วามเสีย่ง รวมถงึเงือ่นไขและปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่

การด าเนนิการตามตวัชีว้ัด เชน่ ปัญหาเศรษฐกจิ เป็นตน้ เพือ่ประกอบการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิและ

คา่เป้าหมายของตวัชีว้ดั 

 

4. การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ/คา่เป้าหมายของตวัชีว้ดัตอ้งพจิารณาจากขอ้มลู Baseline data หรอืหาก

ไมม่ ีBaseline data ตอ้งก าหนดนยิามขอ้มลูใหช้ดัเจน 

 

5. ตวัชีว้ดัตามแผนตา่ง ๆ ซึง่เป็นตวัชีว้ดัระยะยาว ไมส่ามารถด าเนนิการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ สามารถ

วัดผลเป็น milestone ได ้

 

6. เมือ่ก าหนดตวัชีว้ดัแลว้ไมค่วรมกีารขอเปลีย่นหรอืก าหนดตวัชีว้ัดใหม ่ 

 

หลกัการก าหนดตวัชีว้ดัฯ 
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ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดัของกรมการทอ่งเทีย่ว 
ต
วัช

ี ว้ดั
 

ต
ัวช
ี ว้ัด
 

(ก
ระ
ท
รว
ง)

 

การพัฒนาแหลง่สนิคา้ บรกิาร การอ านวย 
ความสะดวกและการสรา้งความสมดลุ
ใหก้บัการทอ่งเทีย่วไทยผา่นการตลาด 

การสง่เสรมิและสนับสนุนกฬีา
เป็นเลศิและกฬีาอาชพี 

การพัฒนาศกัยภาพบคุลากร 
และภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่น 
ในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

สง่เสรมิและสนับสนุน 
การออกก าลงักายกฬีาพืน้ฐาน

และกฬีามวลชน  

การพัฒนาอตุสาหกรรมกฬีาและ 
การเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิดว้ย

องคค์วามรูแ้ละนวัตกรรม 

การบรูณาการ การบรหิาร  
การจัดการการทอ่งเทีย่วและกฬีา

ทกุระดบัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ย
ทุ
ธ
ศ
าส
ต
ร์

ต
าม
ก
ระ
ท
รว
ง 1 2 3 6 5 4 

1. ร อ้ยละของจ านวน
ประชากรที่มีการออก
ก าลังกายและเล่นกฬีา
อยา่งสม า่เสมอ 

1. อันดับการแข่งขันกฬีาระดับนานาชาต ิและ
อนัดบัการแขง่ขนักฬีาคนพกิารนานาชาต ิ

2. รอ้ยละของสมาคมกฬีาอาชพีสโมสรกฬีาทีม่ี
ระบบบรหิารจัดการไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด 

3. รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนงานการจัดการศกึษา 

1. รอ้ยละการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

2. จ านวนงานวจิัยและองคค์วามรู ้
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่
จัดท าแลว้เสร็จ 

1. อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วรวม 
2. รอ้ยละความส าเร็จของแผนการด าเนนิงานดา้นการ
พัฒนาแหลง่ สนิคา้ และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว 

3. รอ้ยละความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วเป้าหมาย
ตอ่ความปลอดภัย คณุภาพ และมาตรฐานในแหลง่ 
สนิคา้ และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1. ระดับความส าเร็จในการ
พั ฒนาศั กยภาพของ
บคุลากรและภาคเีครอืขา่ย
ดา้นการท่องเที่ยวตาม
แผนทีก่ าหนด 

1. รอ้ยละความส าเร็จของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตรข์องกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดดา้นการทอ่งเทีย่ว 

2. รอ้ยละความส าเร็จของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตรข์องกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดดา้นการกฬีาและนันทนาการ 

• อายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพดเีพิม่ขึน้ตอ่เนื่อง(อายุเฉลีย่)(Y2--
14) 

• ประชาชนเลน่กฬีาและเขา้รว่มกจิกรรมนันทนาการเพิม่ขึน้ (แผน12) 
• ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทัง้หมดออกก าลังกายอย่าง
สม า่เสมอ (Y1-14) 

• อนัดบัการแขง่ขันกฬีาในมหกรรมกฬีาระดับนานาชาตขิองนักกฬีา
ไทย (Y1-14) 

• มบีุคลากรดา้นการกฬีา นันทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีาทั่ว
ประเทศทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานเพิม่ขึน้ (เฉลีย่รอ้ยละ) (Y1-14) 

• รายไดจ้ากการท่องเทีย่วไม่ต ่ากว่า3 ลา้น
ลา้นบาท (แผน12) 

• สดัสว่นผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศดา้น
การท่องเที่ยวต่อผลติภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Y2-5) 

• อัตราส่วนรายไดจ้ากการท่องเที่ยวของ
เมอืงหลกัและเมอืงรอง (Y2-5) 

• อัตราการขยายตัวของรายไดจ้ากการ
ทอ่งเทีย่วแตล่ะดา้น (Y1-5) 

 
 

• อนัดบัความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่ว
ของประเทศไทยโดย TTCI (Y2-5 /Y1-5/ แผน12) 

• อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติตามดัชนี International 
Congress and Convention Association (ICCA) (Y1-
5) 

• อนัดบัดา้นรายไดก้ารทอ่งทีย่วเชงิสขุภาพของ
ประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ดขีึน้ 
(Y1-5) 

• จ านวนเมอืงและชมุชนทีม่ศีกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละ
วัฒนธรรม (Y1-5) 

• อตัราการขยายตวัของจ านวนสนิคา้และบรกิารการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
และวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา (Y1-5) 

• อตัราการเพิม่ขึน้ของจ านวนสถานประกอบการดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ
ทีไ่ดร้ับมาตรฐานการทอ่งเทีย่ว (Y1-5) 

• จ านวนทา่เรอืทอ่งเทีย่วในประเทศไทย (Y1-5) 
• อตัราการขยายตวัของจ านวนนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางผา่นแดน
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน (Y1-5) 
 
 

 

แ
ผ
น
/

น
โ
ย
บ
าย

 แผนฯ 12 (ปี 60-64) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ 

• ยทุธศาสตร ์1 การเสรมิสรา้ง
และพัฒนาศกัยภาพทนุมนุษย ์

• แผนแมบ่ทดา้น
ศกัยภาพการกฬีา 
(14) 

• แผนแมบ่ทดา้น
การทอ่งเทีย่ว (5) 

• ยทุธศาสตร ์3 การสรา้งความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

นโยบายรฐับาล 

3.มาตรการเศรษฐกจิเพือ่รองรับความผนัผวนของ
เศรษฐกจิโลก (สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ) ห

ล
ัก
 

เร
ง่
ด
ว่น

 

5.การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถใน
การแขง่ขนัของไทย (พัฒนาภาคการ
ทอ่งเทีย่ว) 

ต
ัวช
ี ว้ัด
 (
ก
รม
) 

1. รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วไมต่ า่กวา่ 3 ลา้นลา้นบาท 
2. ความส าเร็จในการสง่เสรมิการพัฒนาแหลง่
ทอ่งเทีย่ว/มติกิารรักษามาตรฐานแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

3. รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีน 
   3.1 รอ้ยละขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผูป้ระกอบธรุกจิ 
        น าเทีย่วทีด่ าเนนิการจนเป็นทีย่ตุ ิ(ตอ่เนือ่ง) 
   3.2 รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิซ ้าลดลง 
4. ความส าเร็จในการสง่เสรมิมาตรฐาน/รับรอง 
    มาตรฐานการทอ่งเทีย่ว 
5. รอ้ยละของนักทอ่งเทีย่วทีก่ลับมาใชบ้รกิารการ       
    ทอ่งเทีย่วและมจี านวนเพิม่ขึน้ (ความเชือ่มั่น) 

1. รอ้ยละของจ านวนบคุลากรดา้นการบรหิาร
จัดการทอ่งเทีย่วทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน
เพิม่ขึน้ 
 

  
 
 
 
 
 
 

1. Digital Transformation : 
ความส าเร็จในการพัฒนานวตักรรม
บรกิารภาครัฐดา้นธรุกจิทอ่งเทีย่ว 
(ระบบ job order) 

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์
ความรูด้า้นการทอ่งเทีย่ว 

3. รอ้ยละของจ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
มฐีานขอ้มลูในระบบดจิทิัล 
เชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูสว่นกลางที่
เพิม่ขึน้ 
 

สง่เสรมิและพัฒนาหว่งโซอ่ปุทานทางการทอ่งเทีย่ว 
แบบบรูณาการอยา่งยัง่ยนื 

การพัฒนาการบรหิารจัดการดา้นการทอ่งเทีย่วแบบองคร์วม การยกระดบัองคก์รและระบบงานสูค่วามเป็นเลศิ 

ย
ทุ
ธ
ศ
าส
ต
ร์

ก
รม

 

1 2 6 

การขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยแีละระบบดจิทิัล 

1. ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นระบบการบรหิาร 
    จัดการจากหน่วยงานกลาง (optional) 

- ISO: 9001-2015 QMS  
- ISO: 22301-2012 BCMS 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 6 1 2 6 1 2 6 

หมายเหต ุ
สแีดง  คอื ตวัชีว้ัดทีส่อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทฯ / แผน 12  
          คอื ตวัชีว้ัดทีเ่คยวัดในปี 2562 

Y2 คอื ตวัชีว้ัดตามแผนแมบ่ท 
Y1 คอื ตวัชีว้ัดตามแผนแมบ่ทยอ่ย 11 



ล าดบั ตวัชีว้ดั 

ความเชือ่มโยงกบั  
5 องคป์ระกอบ 

ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ/ 
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ/ แผน 12 / นโยบายรฐับาล น า้หนกั 

(รอ้ยละ) 
1 2 3 4 5 แผนแมบ่ทฯ แผนฯ 12 

นโยบาย 
รฐับาล 

Digital  
Transformation 

1 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว      

 

 

 

 25 

2 ความส าเร็จในการสง่เสรมิการ
พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว/มติกิาร
รกัษามาตรฐานแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

   

 

 25 

3 รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีน 
   1) รอ้ยละขอ้รอ้งเรยีน
เกีย่วกบัผูป้ระกอบธรุกจิน า
เทีย่วทีด่ าเนนิการจนเป็นทีย่ตุ ิ 
   2) รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีนที่
เกดิซ า้ลดลง 

 

 
10 

4 ความส าเร็จในการสง่เสรมิ
มาตรฐาน/รบัรองมาตรฐานการ
ทอ่งเทีย่ว 

    25 

5 ความส าเร็จในการพฒันา
นวตักรรมบรกิารภาครฐัดา้น
ธรุกจิทอ่งเทีย่ว (ระบบ job 
order) 

   

 
15 

รวม 100 

ตวัอยา่ง แบบฟอรม์การเสนอตวัชีว้ดัการประเมนิตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการทอ่งเทีย่ว 

12 



สว่นราชการหรอืจงัหวดัเสนอการพฒันานวตักรรมในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ เชน่  

1. นวตักรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคดิรเิริม่นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ  ใหท้นัสมยั เหมาะสมและทนัตอ่สถานการณ์ 
รวมทัง้ใหม้คีวามเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรข์องประเทศ เชน่ พัฒนาผังเมอืงใหเ้ป็นยา่นนวตักรรมเพือ่ผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมไทย เป็นตน้ 

2. นวตักรรมใหบ้รกิาร (Service Innovation) เป็นนวตักรรมทีน่ ามาใช ้ พัฒนาและสรา้งคณุคา่ในงานบรกิารภาครัฐ การปรับปรงุบรกิารหรอื
สรา้งบรกิารใหม ่เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชน เชน่ หน่วยบรกิารเคลือ่นที ่การจดทะเบยีนนติบิคุคลออนไลน ์ การปรับปรงุ
ระบบสารสนเทศหรอืแอปพลเิคชนัทีใ่หบ้รกิารประชาชนเพือ่เชือ่มตอ่กบั Linkage Center ของกรมการปกครอง เป็นตน้ 

3. นวตักรรมการบรหิาร/องคก์าร (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสรา้งหรอืปรับปรงุกระบวนงานใหม ่(New 
Process) รวมทัง้การพัฒนาคณุภาพการบรหิารงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานของภาครัฐ หรอืกระบวนการจัดโครงสรา้งหน่วยงาน
รปูแบบใหม ่หรอืการวางระบบใหมซ่ึง่สง่ผลตอ่การปรับโครงสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีฝ่ายตา่งๆ เชน่ PMQA 4.0 การจัด
หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ เป็นตน้ 

การก าหนดตวัชีว้ดัการพฒันานวตักรรม (Innovation) 

ส่วนราชการหรอืจงัหวดัเสนอการพฒันานวตักรรม โดยก าหนดผลผลติหรอืผลลพัธท์ ีจ่ะ

เกดิขึน้จรงิอย่างเป็นรูปธรรม และก าหนดเป้าหมายเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ เป้าหมายข ัน้ตน้ 

เป้าหมายข ัน้มาตรฐาน และเป้าหมายข ัน้สูง โดยการประเมนิจะวดัจากความส าเร็จของการ

บรรลเุป้าหมายทีก่ าหนด 

นวตักรรม 
(Innovation) 

ความหมายของ นวตักรรม  

หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และ 

การใหบ้รกิาร อันเป็นผลมาจากการสรา้ง พัฒนา เพิม่พูน ต่อยอด หรอืประยุกตใ์ชอ้งค์

ความรู ้และแนวปฏบิัตติา่งๆ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการพัฒนาประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

หรอืคณุภาพของการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

(ทีม่า: ศนูยน์วัตกรรมเพือ่การพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงาน  ก.พ.ร.) 

13 
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   เกณฑก์ารประเมนิ 

ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดัการพฒันานวตักรรม (Innovation) 

เป้าหมายข ัน้ต า่  (50) เป้าหมายมาตรฐาน  (75) เป้าหมายข ัน้สงู  (100) 

รายงานผลการศกึษาการออกแบบจดัท าระบบ
ลงทะเบยีนออนไลนฯ์ (หลกัการและเหตผุล 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั ฯลฯ) 

ระบบลงทะเบยีนออนไลนฯ์ แลว้เสร็จพรอ้มใช้

งาน 

แสดงถงึการน าระบบฯ ไปใชป้ระโยชน ์
- จ านวนผูใ้ช ้ 
- ความพงึพอใจ 
- คา่ใชจ้า่ยทีล่ดลง 

นวตักรรมทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จและน าไปใชง้านไดใ้นปี พ.ศ. 2563 

นวตักรรมทีม่รีะยะเวลาในการพฒันามากกวา่ 1 ปี ไมส่ามารถน าไปใชง้านไดใ้นปี พ.ศ. 2563  

เป้าหมายข ัน้ต า่  (50) เป้าหมายมาตรฐาน  (75) เป้าหมายข ัน้สงู  (100) 

รายงานผลการศกึษาการออกแบบจดัท าระบบ 
(หลกัการและเหตผุล ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั ฯลฯ) 

ด าเนนิการพฒันาไดต้ามแผนการด าเนนิงาน ปี 
2563 รอ้ยละ 80 

ด าเนนิการพฒันาไดต้ามแผนการด าเนนิงาน  
ปี 2563 รอ้ยละ 100 

นวตักรรมใหบ้รกิาร/นวตักรรมการบรกิาร/องคก์าร  

ระบบลงทะเบยีนออนไลนเ์พือ่ย ืน่ขอใชบ้รกิาร 

นวตักรรมเชงินโยบาย 

เป้าหมายข ัน้ต า่  (50) เป้าหมายมาตรฐาน  (75) เป้าหมายข ัน้สงู  (100) 

จดัท ารา่งนโยบายแลว้เสร็จ และผา่นความ
เห็นชอบจากระดบัผูบ้รหิารของกรม 

- ประกาศใชน้โยบาย 
- บคุลากรรบัทราบ 

-ประโยชนท์ีเ่กดิจากการน านโยบายไปปฏบิตั ิ

   เกณฑก์ารประเมนิ 

   เกณฑก์ารประเมนิ 



การก าหนดตวัชีว้ดัการเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั (Digital Transformation)  

การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั (Digital Transformation) เป็นการปรับเปลีย่นรปูแบบการท างานของหน่วยงานใหเ้ป็นดจิทิัล 

โดยการน าเทคโนโลยดีจิทิัลเขา้มาชว่ยในการท างาน เพื่อเพิม่ศักยภาพและประสทิธภิาพของหน่วยงาน ทัง้นี้ เพื่อให ้

หน่วยงานสามารถปรับตัวในยุคดจิทิัลไดอ้ย่างรวดเร็ว และพรอ้มรับการเปลีย่นแปลงดา้นดจิทิัลทีอ่าจเกดิขึน้และส่งผล

กระทบตอ่หน่วยงาน 

การใชข้อ้มลูและเทคโนโลยี
ดจิทิลัเพือ่การตดัสนิใจก าหนด

นโยบาย ทศิทาง และ
เป้าหมายของหน่วยงาน  

น าเทคโนโลยดีจิทิลัมาปรับเปลีย่น
กระบวนการท างานเพือ่ยกระดบั
คณุภาพการบรหิารจัดการและการ

ใหบ้รกิารของภาครัฐ  

ปรับเปลีย่นทศันคตแิละเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะของ
บคุลากรใหส้ามารถท างานดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิลั  

ตวัชีว้ดั การเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั (Digital Transformation) ประเมนิจากผลผลติหรอื

ผลลพัธข์องการด าเนนิการโดยส่วนราชการหรอืจงัหวดัตอ้งก าหนดผลผลติหรอื

ผลลพัธท์ ีจ่ะเกดิขึน้จรงิอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และก าหนด

เป้าหมายเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก ่เป้าหมายข ัน้ตน้ เป้าหมายข ัน้มาตรฐาน และเป้าหมายข ัน้

สงู และการประเมนิจะวดัจากความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนด  

   * หากเป็น การด าเนนิการในระยะยาว ทีไ่มแ่ลว้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ใหส้ว่นราชการหรอืจงัหวดั ก าหนดเป้าหมายเป็นระยะในแตล่ะปี (Milestone) 
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ตวัชีว้ดั 
ความเชือ่มโยงกบั  
5 องคป์ระกอบ 

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรช์าต ิ/ 

แผนแมบ่ท / แผน 12 / 
นโยบายรฐับาล 

น า้หนกั 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 

คะแนนถว่งน า้หนกั ข ัน้ตน้ 
(50 

คะแนน) 

มาตรฐาน 
(75 

คะแนน) 

ข ัน้สงู 
(100 
คะแนน) 

1. KPI......... • Function base 
• Agenda base 

• แผนแมบ่ท 
• แผน 12 

30 100 
ไร ่

100 
ไร ่

150 
ไร ่

200 
ไร ่

15 คะแนน 
(50 x 30 /100 = 15) 

2. KPI......... • Agenda base • แผน 12 15 รอ้ยละ 
90 

รอ้ยละ 
50 

รอ้ยละ 
75 

รอ้ยละ 
100 

18 คะแนน 
(90 x 15 /100 = 13.5) 

3. KPI......... • Agenda base • แผนแมบ่ท 20 200,000 
บาท 

100,000 
บาท 

150,000 
บาท 

200,000 
บาท 

20 คะแนน 
(100 x 20 /100 = 20) 

4. KPI......... • Area base • นโยบายรฐับาล 25 รอ้ยละ 
40 

รอ้ยละ 
50 

รอ้ยละ 
75 

รอ้ยละ 
100 

0 คะแนน 
(0 x 25/100  = 0) 

5. Digital 
Transformation 

• Innovation 
base 

• Potential base 

• Digital 
Transformation 

10 6 
ผลผลติ 

5 
ผลผลติ 

6 
ผลผลติ 

7 
ผลผลติ 

7.5 คะแนน 
(75 x 10 /100 =7.5) 

รวม 100 56.00 คะแนน  
(15+13.5+20+0+7.5  

= 56.00) 

สรปุผล ระดบัตอ้งปรบัปรงุ 

รา่งเกณฑก์ารประเมนิ 
ตามกรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดบัคณุภาพ มคีะแนนผลการด าเนนิงานอยูร่ะหวา่ง 90 – 100 คะแนน 

ระดบัมาตรฐานขัน้สงู มคีะแนนผลการด าเนนิงานอยูร่ะหวา่ง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดบัมาตรฐานขัน้ตน้ มคีะแนนผลการด าเนนิงานอยูร่ะหวา่ง 60  – 74.99 คะแนน 

ระดบัตอ้งปรับปรงุ มคีะแนนผลการด าเนนิงานต า่กวา่ 60 คะแนน 

ระดบั คา่คะแนน 

คา่เป้าหมายขัน้สงู รอ้ยละ 100 

คา่เป้าหมายมาตรฐาน รอ้ยละ 75 

คา่เป้าหมายขัน้ตน้ รอ้ยละ 50 

สว่นราชการทีม่ผีลการด าเนนิงานต า่กวา่คา่เป้าหมายขัน้ต า่จะไดค้ะแนนศนูย ์ 

พจิารณาจากผลการด าเนนิงานเทยีบกบัคา่เป้าหมายใน 3 ระดบั (ค านวณคะแนนผลการด าเนนิงานโดยเทยีบบญัญัตไิตรยางศ)์ แลว้ถว่งดว้ยน ้าหนักของตวัชีว้ดั ซึง่มนี ้าหนักทกุ
ตวัชีว้ดัรวมกนัเทา่กบั 100 เพือ่ผลเป็นการประเมนิในภาพรวมของสว่นราชการ โดยแบง่เกณฑก์ารประเมนิระดบัสว่นราชการเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก ่ระดับคณุภาพ ระดับมาตรฐาน และ
ระดบัตอ้งปรับปรงุ  

คา่เป้าหมายของตวัชีว้ดั 3 ระดบั 

ตวัอยา่ง 
ก าหนดใหป้ระเมนิ ปีละ 1 คร ัง้ (วนัที ่1 ตลุาคม ถงึวนัที ่30 กนัยายน) 

เกณฑก์ารประเมนิระดบัสว่นราชการ 3 ระดบั 
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 กลไกการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) อ.ก.พ.ร. เกีย่วกับการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ แตง่ต ัง้

คณะท างานเพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาตวัชีว้ดัของสว่นราชการและจังหวดั จ านวน 2 คณะ  

2) คณะท างานเพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาตัวชีว้ัดของสว่นราชการและจังหวัดพจิารณาความเหมาะสมของตัวชีว้ัด 

น ้าหนัก และค่าเป้าหมาย เพือ่ใชใ้นการประเมนิสว่นราชการและจังหวัด โดยพจิารณาจากประเด็นส าคัญที่

ตอ้งเร่งขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 และแผนยุทธศาสตรข์อง 

สว่นราชการ/แผนพัฒนาจังหวัด 

3) ส านักงาน ก.พ.ร. จดัท ารา่งตวัชีว้ดั น า้หนกั และคา่เป้าหมาย ของส่วนราชการและจังหวัดเสนอต่อ

คณะท างานเพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาตวัชีว้ดัฯ โดยประสานขอ้มลูกบัสว่นราชการและจังหวดั  

องคป์ระกอบ คณะท างาน เพือ่พจิารณาตวัชีว้ดัของสว่นราชการ 

1) ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ  ประธาน 

2) ผูท้รงคณุวฒุ ิ3 - 5 คน คณะท างาน 

3) เลขาธกิาร ก.พ.ร. คณะท างาน 

4) เจา้หนา้ทีส่ านักงาน ก.พ.ร.  คณะท างานและเลขานุการ  

 ทีเ่ลขาธกิาร ก.พ.ร. มอบหมาย 

องคป์ระกอบ คณะท างาน เพือ่พจิารณาตวัชีว้ดัของจงัหวดั 

1) ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ  ประธาน 

2) ผูท้รงคณุวฒุ ิ3 - 5 คน คณะท างาน 

3) เลขาธกิาร ก.พ.ร. คณะท างาน 

4) เจา้หนา้ทีส่ านักงาน ก.พ.ร.  คณะท างานและเลขานุการ  

 ทีเ่ลขาธกิาร ก.พ.ร. มอบหมาย 
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ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการ 

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ชีแ้จงกรอบปี 63 

เลขาธกิาร ก.พ.ร. ประเมนิ 
สว่นราชการ (เบือ้งตน้) เสนอ 
รมต./รองนายกฯ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

นายกรฐัมนตรรีบัทราบ 
ผลประเมนิ และมขีอ้ส ัง่การ 

สรก รายงานผลการด าเนนิงาน 
รอบ 12 เดอืน 

ผา่นระบบ Online 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รายงานการประเมนิ
ผา่น e- SAR  

เสนอ อ.ก.พ.ร. 
กรอบประเมนิ ปี 63 

ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมนิรอบ 12 เดอืน 
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

ประชุมคณะท างาน 
เพือ่พจิารณาตวัชีว้ดัฯ 

เสนอ ก.พ.ร.  
กรอบประเมนิ ปี 63 
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สว่นราชการขอเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดตวัชีว้ดั 

เก็บขอ้มลูผลการด าเนนิงาน 12 เดอืน 

วนัที ่1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63                                  
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ก าหนดการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัท ารา่งตวัชีว้ดัฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 กนัยายน 2562 

โรงแรมเบอรเ์คลยี ์ประตนู ้า 

1. กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2. กระทรวงการตา่งประเทศ 

3. ส านักงานทรัพยากรน ้าฯ 

10 กนัยายน 2562 

โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 

1. กระทรวงเกษตรฯ 

2. กระทรวงพาณชิย ์

3. กระทรวงอตุสาหกรรม 

4. กระทรวงพลังงาน 

5. กระทรวงแรงงาน 

6. กระทรวงพัฒนาสงัคมฯ 

7. กระทรวงวัฒนธรรม 

8. กระทรวงศกึษาธกิาร 

9. กระทรวงการอดุมศกึษาฯ 

10. กระทรวงดจิทิัลฯ 

11. กระทรวงยตุธิรรม 

12. กระทรวงมหาดไทย 

13. ส านักนายกรัฐมนตร ี(ยกเวน้

ส านักงานทรัพยากรน ้าฯ ) 

4 กนัยายน 2562 

โรงแรมเบอรเ์คลยี ์ประตนู ้า 

1. กระทรวงคมนาคม 

2. กระทรวงทอ่งเทีย่วฯ 

3. สว่นราชการไมส่งักดั

ส านักนายกรัฐมนตร ี

กระทรวง หรอืทบวง 

5 กนัยายน 2562 

โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 

1. กระทรวงการคลัง 

2. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

การเตรยีมการของสว่นราชการส าหรบัประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
เพือ่จดัท ารา่งตวัชีว้ดัฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดเตรยีมขอ้มลูเพือ่ประกอบการพจิารณาจัดท ารา่งตวัชีวั้ด เชน่  

1. แผนยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน (5 ปี/ 20 ปี ฯลฯ)  

2. แผน/รา่งแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขอ้เสนอตวัชีวั้ดของสว่นราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. ขอ้มลูพืน้ฐาน (Baseline data) ยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 3 ปี 

รา่งตวัชีว้ดัของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Output ของการประชุมฯ 
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6 4 2 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

workshop รว่มกบั 

สว่นราชการ  

เพือ่ยกรา่ง 

ตัวชีว้ัดปี 63 

(3-10 ก.ย. 62) 

สว่นราชการเสนอรา่งตวัชีว้ดัปี 63 

ใหก้บัส านกังาน ก.พ.ร.  

ภายในวันที ่31 ต.ค. 62 ประกอบดว้ย 

• ชือ่ตวัชีว้ดั 

• ความเชือ่มโยงองคป์ระกอบ/แผน 

• นยิาม/ค าอธบิายตวัชีว้ดั/สตูรการค านวณ 

• คา่เป้าหมาย 

• น ้าหนักตวัชีว้ดั 

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอตัวชีว้ัด

ของสว่นราชการตอ่คณะท างาน 

พจิารณาความเหมาะสมตัวชีว้ัด 

คา่เป้าหมาย และน ้าหนักตัวชีว้ัด 

(ประมาณเดอืน พ.ย. 62) 

น าความเห็นจาก
คณะท างาน  

หารอืสว่นราชการ (ถา้ม)ี 

ส านักงาน ก.พ.ร. สง่

รายละเอยีดตวัชีว้ดัปี 63 

ใหส้ว่นราชการ  

(ประมาณเดอืน ธ.ค. 62) 

กรณีทีส่ว่นราชการ 

ไมไ่ดร้ับงบประมาณ 

ในการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด  

สามารถยืน่ค าขอเปลีย่นแปลง  

ภายในเดอืน ม.ค. 63 

(ยืน่ค าขอ>พจิารณา>ตอบกลับ) 

สว่นราชการขอเปลีย่นแปลง

รายละเอยีดตวัชีว้ดั  

ยืน่ค าขอภายในเดอืน ก.ค. 63 

(ยืน่ค าขอ>พจิารณา>ตอบกลับ) 

สว่นราชการ 

รายงานผลตวัชีว้ดัปี 63 

(ภายในสปัดาหท์ี ่3  

ของเดอืน ต.ค. 63) 

ข ัน้ตอนการประเมนิสว่นราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึน้ของประชาชน 

GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE 


