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วนัพฤหสับดทีี ่8 ธนัวาคม 2559 
เวลา 8.30 – 14.00 น. 

โรงแรม โกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพฯ



2

1. ทีม่า

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 

มาตรา 3/1 บญัญตัวิา่ “การบรหิารราชการตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ์
ตอ่ภารกจิของรฐั ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้คา่ในเชงิภารกจิแหง่รฐั การลดข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
การลดภารกจิและยุบเลกิหนว่ยงานทีไ่มจ่ําเป็น การกระจายภารกจิและทรพัยากรใหแ้กท่อ้งถิน่ การ
กระจายอํานาจตดัสนิใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนมี
ผูร้บัผดิชอบตอ่ผลของงาน การปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร จงึเป็นแนวทางหนึง่ทีจ่ําเป็นอยา่งยิง่
เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของ
ประชาชน ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องสว่นราชการตอ้งใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่โีดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ใหค้ํานงึถงึความรบัผดิชอบของผูป้ฏบิตัริาชการ การมสีว่นรว่มของประชาชน การเปิดเผย
ขอ้มูล การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ท ัง้นีต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกจิ”

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546

• มาตรา 12 กําหนดวา่เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ก.พ.ร. อาจเสนอตอ่
คณะรฐัมนตร ีเพือ่กําหนดมาตรการกํากบัการปฏบิตัริาชการ โดยวธิกีารจดัทําความตกลงเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร หรอืโดยวธิกีารอืน่ใด เพือ่แสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ 

• มาตรา 45 กําหนดใหส้่วนราชการจดัใหม้คีณะผูป้ระเมนิอสิระดําเนนิการประเมนิผลการปฏบิตั ิ
ราชการของสว่นราชการเกีย่วกบัผลสมัฤทธิข์องภารกจิ คณุภาพการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจของ
ประชาชนผูร้บับรกิาร ความคุม้คา่ในภารกจิ ท ัง้นีต้ามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และระยะเวลาที ่ก.พ.ร. 
กาํหนด

การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ
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อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัช ัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 

หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิโดยความเห็นชอบของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิไดอ้อกคําส ัง่หวัหนา้

คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เร ื่อง มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ  

เพือ่ประโยชนใ์นการปฏริปูระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ มบีงัคบัใช ้ณ วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2559

คาํส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่5/2559

การประเมนิสว่นราชการและจงัหวดั ตามคาํส ัง่หวัหนา้ คสช.                              
เร ือ่ง มาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
การประเมนิสว่นราชการและจงัหวดั ตามคาํส ัง่หวัหนา้ คสช.                              
เร ือ่ง มาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

1. ทีม่า (ตอ่)

มตคิณะรฐัมนตร ี5 เมษายน 2559 

เห็นชอบการประเมนิโดยแบบประเมนิขา้ราชการพลเรอืนในความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิารและแบบประเมนิ

สว่นราชการ ตามคําส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 5/2559 และใหน้ําแบบประเมนิฯ นีไ้ปใชใ้นการ

ประเมนิขา้ราชการและการประเมนิสว่นราชการในรอบการปฏบิตังิานต ัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2558

แบบประเมนิสว่นราชการตามคาํส ัง่ หวัหนา้ คสช. มวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาระบบการดําเนนิงานของสว่นราชการ
ในการขบัเคลือ่นภารกจิสําคญัของรฐับาล การแกไ้ขปญัหาและการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน และเพือ่เพิม่
ศกัยภาพของสว่นราชการในการสนบัสนนุการพฒันาประเทศ
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องคป์ระกอบการประเมนิ

1. ประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน 
(Functional Based)

2. ประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานตามหลกัภารกจิ
ยทุธศาสตรท์ ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda 
Based)

3. ประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ที่
หรอืการบรูณาการการดาํเนนิงานหลายพืน้ทีห่รอืหลาย
หนว่ยงาน (Area Based)

4. ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรม
และการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหนว่ยงานของรฐั 
(Innovation Based) 

5. ศกัยภาพในการเป็นสว่นราชการทีม่คีวามสําคญั
เชงิยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาประเทศ (Potential 
Based)

การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

กรอบการประเมนิผลสว่นราชการตามคาํรบัรองฯ 

มติภิายนอก ประเด็นการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

การประเมนิ
ประสทิธผิล

1.ตวัชีว้ดัภารกจิหลกัของกระทรวงตาม
แนวทางการขบัเคลือ่นประเทศ /แผน
ยทุธศาสตรก์ระทรวง

และ ตวัชีว้ดัระหวา่งกระทรวงทีม่ ี
เป้าหมายรว่มกนั (Joint KPIs)

และ ตวัชีว้ดัรว่มระหวา่งกระทรวงและ
จงัหวดั (Function-Area KPIs) ตาม
นโยบายสําคญัของรฐับาล 

การประเมนิ
คณุภาพ

2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

มติภิายใน
การประเมนิ
ประสทิธภิาพ

3. การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ

4. การประหยดัพลงังาน

5. การประหยดันํา้

6. การพฒันาประสทิธภิาพระบบ
สารสนเทศภาครฐั

การพฒันา
องคก์าร

7. การพฒันาสมรรถนะองคก์าร 

8. ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสการ
ดาํเนนิงานของหนว่ยงาน

การประเมนิสว่นราชการและจงัหวดั ตามคาํส ัง่หวัหนา้ คสช. 
เร ือ่ง มาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ
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การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งการจดัทาํคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการกบัการประเมนิ
สว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ (มาตรา 44)

คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ (มาตรา 44)

1. เป็นระบบการวดัผลสมัฤทธิ ์ทีม่กีารลงนามเป็นลายลกัษณ์
อกัษร มคีณะกรรมการเจรจาฯ เป็นผูพ้จิารณาตวัชีว้ดั นํ้าหนัก 
และเกณฑก์ารใหค้ะแนนกบัสว่นราชการ

 

1. เป็นระบบการวดัผลสมัฤทธิท์ีเ่ชือ่มโยงจากยทุธศาสตรช์าต ิแผนฯ 12 
แนวทางการพัฒนา ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SDG) 
ทีก่ําหนด คา่เป้าหมายชดัเจน ทําใหส้ามารถวดัผลไปยังหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งได ้เป็นการ top down โดยไมม่ขีัน้ตอนการเจรจาตัวชีว้ดักบั
สว่นราชการ

2. ตัวชีว้ัดและเป้าหมายของหน่วยงานกลางไมไ่ดม้กีารบรูณาการ
รว่มกนั ทําใหไ้มส่ามารถเชือ่มโยงสูเ่ป้าหมายระดบัชาตไิด ้

 

2. มีการบูรณาการตัวชี้วัดระหว่างหน่วยงานกลางของสํานัก
งบประมาณ สศช และสํานักงาน ก.พ.ร.ในเอกสารงบประมาณเป็น
ตัวชีว้ัดเดยีวกัน และมคีวามเชือ่มโยงจากยุทธศาสตรช์าต ิแผนฯ 12 
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SDG)

3.  ขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตร ีสามารถประเมนิผลผา่นระบบ on line 
ทําใหร้วดเร็วและทนัตอ่สถานการณ์  

  4. ยกเลกิตัวชีว้ัดทีม่เีจา้ภาพ ยกเวน้ตัวชีว้ัดประสทิธภิาพของการเบกิจา่ยเงนิ 
สําหรับตัวชีว้ัด เรื่องระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะเป็นผูร้ับผลการประเมินจาก ปปช. เพื่อรายงานต่อ
นายกรัฐมนตรีพรอ้มกับการประเมนิของสํานักงาน ก.พ.ร. ตาม
มาตรา 44 

3. การประเมนิผลเป็นรายปี 5. มีการประเมนิ 2 รอบ สามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญของรัฐบาลและสามารถนําผลประเมินไปใช ้
ประกอบการใหค้ณุใหโ้ทษตอ่หน่วยงาน ลดความซํ้าซอ้นและภาระ
กบัสว่นราชการ



2. กรอบการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ 
ประจาํปีงบประมาณ 2560

องคป์ระกอบการประเมนิ นํา้หนกั ประเด็นการประเมนิ จาํนวนตวัชีว้ดั

1. ประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน 
งานประจํางานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รฐับาล หรอืมตคิณะรฐัมนตรี (Functional Based) 

100 1. การดําเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน งานประจํา งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตาม
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

2. การดําเนนิงานตามกฎหมาย 
3. การดําเนนิงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมตคิณะรัฐมนตร ี
4. การดําเนนิการตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตแิละแผนยทุธศาสตรข์อง

หน่วยงาน

ไมเ่กนิ 5 ตวัชีว้ดั

2. ประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานตามหลกัภารกจิ
ยทุธศาสตร ์แนวทางปฏริปูภาครฐั นโยบายเรง่ดว่น หรอื
ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda Based)

100 1. การดําเนนิการขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรี
2. การดําเนนิการตามวาระการขบัเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ
3. การแกไ้ขปัญหาสําคญัเฉพาะเรือ่งหรอืภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมายพเิศษจาก

นายกรัฐมนตร/ี รองนายกรัฐมนตร/ี รัฐมนตรทีีก่ํากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการ 
4. การสรา้งความรับรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน (บงัคบัเฉพาะสว่นราชการ)

ไมเ่กนิ 3 ตวัชีว้ดั

3.   ประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ที/่
ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จงัหวดั กลุม่จงัหวดั หรอืการบรูณาการ
การดาํเนนิงานหลายพืน้ทีห่รอืหลายหนว่ยงาน 
(Area Based) (ถา้ไมม่ภีารกจินี ้ไมต่อ้งประเมนิ)

100 1. การดําเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด
2. การบรูณาการระบบการปฏบิตังิานรว่มกนัหลายหน่วยงานทีม่ภีารกจิรว่มกนัในพืน้ที่
3. การบรูณาการการทํางานรว่มกนัระหวา่งกระทรวง/หน่วยงาน/จังหวัด
4. การดําเนนิการตามนโยบายประชารัฐ

ไมเ่กนิ 2 ตวัชีว้ดั

4.  ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรม
ในการบรหิารจดัการระบบงาน งบประมาณ ทรพัยากร
บคุคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหนว่ยงานของรฐั 
(Innovation Based)

100 1. ขอ้เสนอการพัฒนาขดีความสามารถของหน่วยงาน
1) ขอ้เสนอการพัฒนาขดีความสามารถของหน่วยงานในดา้นตา่งๆ เชน่ การพัฒนา

นวัตกรรมในการบรหิารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล ความผกูพัน
ของบคุลากรตอ่องคก์ร เทคโนโลย ีฐานขอ้มลู กฎหมาย การพัฒนาการบรหิาร
จัดการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาล พรอ้มผลงานทีจ่ะสง่มอบแยกตามรายไตรมาส

2) ผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมทัง้รางวัลทีไ่ดร้ับจากองคก์รภายในหรอืภายนอกประเทศ
(ถา้ม)ี

2. การบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานของรัฐ 
3. การจัดการขอ้รอ้งเรยีนหรอืเรือ่งราวรอ้งทกุข ์(ถา้ม)ี
4. ประสทิธภิาพการเบกิจา่ยงบประมาณ (บงัคบั)

ไมเ่กนิ 3 ตวัชีว้ดั

5. ศกัยภาพในการเป็นสว่นราชการทีม่คีวามสาํคญัเชงิ
ยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาประเทศ ตามแผนหรอื
นโยบายระดบัชาต ินโยบายของรฐับาล (Potential 
Based) ประกอบกบัผลการประเมนิโดยองคก์รภายใน
และภายนอกประเทศ                               

      

100 1. การจัดทําและดําเนนิการตามแผนการขบัเคลือ่น ยทุธศาสตรช์าต ิ(บงัคบั)
1) การจัดทําแผนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิตามภารกจิ/บทบาท ของสว่น

ราชการ
2) ผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิในแตล่ะไตรมาส รวมทัง้ผลการประเมนิจากองคก์รภายในหรอื

ภายนอกประเทศ(ถา้ม)ี

 1 ตวัชีว้ดั

            ใช้การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการแทนการจดัทําคํารบัรองการปฏบิตัริาชการ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นนโยบายสําคญัของรฐับาล  สามารถนําผลงานไปใชป้ระกอบการใหค้ณุให้

โทษตอ่หนว่ยงานและผูบ้รหิาร ลดความซํา้ซอ้นและภาระตอ่สว่นราชการ โดยปรบักรอบการประเมนิผล และระยะเวลาในการประเมนิ ดงันี้
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การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ (มาตรา 44) ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กบั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ความแตกตา่งระหวา่งการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ปี 2559 ปี 2560

1. ตัวชีว้ัดสําหรับการประเมนิในองค์ประกอบที่ 1 ภารกจิหลักฯ 
(Functional Based) มาจากการเชือ่มโยงตัวชีว้ัดจากคํารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านการ
เจรจาฯ จากคณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงฯ

1. ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ภารกิจหลักฯ 
(Functional Based) เชือ่มโยงมาจากยุทธศาสตร์ชาต ิแผนฯ 12 
แนวทางการพัฒนา ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDG) 
ทีก่ําหนดคา่เป้าหมายชดัเจน ทําใหส้ามารถวัดผลไปยังหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งได ้เป็นการ top down โดยไมม่ขีัน้ตอนการเจรจาตัวชีว้ัด
กบัสว่นราชการ

2. ทอนค่าเป้าหมายจากคํารับรองฯ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายทัง้ปี 
ออกเป็น 2 รอบการประเมนิ

2. กําหนดคา่เป้าหมายรอบที ่1 และรอบที ่2 ตัง้แตต่น้ปีงบประมาณ

3. มีตัวชี้วัดบังคับเพียง 1 ตัว คือ ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ

3. มตีวัชีว้ดับงัคบั 2 ตวั คอื 
1) ประสทิธภิาพการเบกิจา่ยงบประมาณ (บงัคบั)
2) การสรา้งความรับรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน (บงัคบัเฉพาะ
สว่นราชการ)

4. ไมก่ําหนดจํานวนตัวชีว้ดัไวใ้นแตล่ะองคป์ระกอบ 4. กําหนดจํานวนตวัชีว้ดัในแตล่ะองคป์ระกอบ

5. ปรับการประเมนิในองค์ประกอบที่ 4 ประสทิธภิาพในการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ พัฒน าน วั ต ก ร ร ม ฯ  ( Innovation Based)  แล ะ
องคป์ระกอบที ่5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่คีวามสําคัญ
เชงิยทุธศาสตรฯ์ (Potential Based) 
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8

ประเด็นเรือ่ง      ตวัชีว้ดั

1. ปรมิาณและประสทิธภิาพของการชีแ้จง 1. รอ้ยละการดําเนนิการตามแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน

2. ความทนัตอ่สถานการณ์ 2. รอ้ยละการชีแ้จงประเด็นสําคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์

3. การรับรูแ้ละความเขา้ใจของประชาชน 3. รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายทีร่ับรูแ้ละเขา้ใจในการดําเนนิงานตาม
นโยบายสําคญัของรัฐบาล

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดห้ารอืกบั สํานักงาน ก.พ. สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีกรมประชาสมัพันธ ์และสํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์
เพือ่กําหนดแนวทางการประเมนิ เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2559 เห็นชอบรว่มกนัในขอ้เสนอตวัชีว้ดัของสํานักงาน ก.พ.ร. ดงันี้

2. กรอบการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ 
ประจาํปีงบประมาณ 2560 (ตอ่)

มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2559
คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบแนวทางการสรา้งความรับรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชน โดยใหห้ัวหนา้ส่วนราชการต่าง ๆ  ไดแ้ก ่

ปลัดกระทรวง  อธบิด ี และหัวหนา้สว่นราชการทีม่ฐีานะเทยีบเทา่กระทรวง  กรม  ตลอดจนผูบ้รหิารสงูสดุของรัฐวสิาหกจิและองคก์าร

มหาชนมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการสรา้งความรับรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชนเกีย่วกับการปฏบิัตริาชการของหน่วยงานที่

อยูใ่นความรับผดิชอบ

ความสําเร็จในการสรา้งความรับรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนตามแนวทางนี้ เป็นตัวชีว้ัดสําคัญในการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ

ของหัวหนา้ส่วนราชการทุกแห่ง โดยใหผู้บ้ังคับบัญชา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน ประเมนิจาก

1. ปรมิาณและประสทิธภิาพของการชีแ้จงของสว่นราชการ

2. ความทนัตอ่สถานการณ์ในการชีแ้จง

3. ความรับรูค้วามเขา้ใจของประชาชนตามผลสําเร็จของหน่วยงานตา่ง ๆ 

โดยใหส้ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน  รายงานตัวชีว้ัดและผลการประเมนิ

เบือ้งตน้ตามแนวทางนีใ้หน้ายกรัฐมนตรทีราบเป็นรายกระทรวง ทกุสามเดอืน

1. ตวัชีว้ดัการสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน (บงัคบั)



ตวัชีว้ดัที ่1 รอ้ยละการดาํเนนิการตามแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน 

การดาํเนนิการ

1. สว่นราชการจัดทําแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน*

2. สว่นราชการดําเนนิการตามแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน 
   อยา่งมปีระสทิธภิาพ (รอ้ยละ 100)

3. สว่นราชการรายงานผลการดําเนนิการเทยีบกบัแผนการสรา้งความรูค้วาม
    เขา้ใจแกป่ระชาชนทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 1

เกณฑก์ารประเมนิผล

* หากมกีารปรับเปลีย่นแผนฯ ระหวา่งปี ใหเ้สนอแผนฯ ทีป่รับเปลีย่นมายังเจา้ภาพตวัชีว้ัด

ผา่น ไมผ่า่นการประเมนิ

รอ้ยละ 100 < รอ้ยละ 100
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ตวัชีว้ดัการสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน (บงัคบั)

ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละการชีแ้จงประเด็นขา่วทีท่นัตอ่สถานการณ์
การดาํเนนิการ

1. สว่นราชการมกีลไกและจัดทําคูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่สนับสนุนการชีแ้จง
    ประเด็นขา่วทีท่นัตอ่สถานการณ์ 

2. PMOC สํานักโฆษกฯ และกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันกําหนดประเด็นข่าวที่
    ตอ้งการใหส้่วนราชการชี้แจง และกําหนดส่วนราชการที่ตอ้งการใหช้ี้แจง 
    รวมทัง้กําหนดระยะเวลาที่ตอ้งการใหต้อบสนองของแต่ละประเด็นข่าวเขา้
    สูร่ะบบฯ

3. ส่วนราชการชีแ้จงประเด็นข่าวทีม่คีุณภาพและรายงานเขา้สู่ระบบฯ ไดท้ันตาม
    ระยะเวลาการตอบสนองทีก่ําหนดไว ้(รอ้ยละ 100)

4. เจา้ภาพตวัชีว้ดัสรปุผลการดําเนนิการของสว่นราชการจากระบบฯ

เกณฑก์ารประเมนิผล

ตวัชีว้ดัที ่3 รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจในการดาํเนนิงานตามนโยบายสําคญัของรฐับาล

เกณฑก์ารประเมนิผล

กรมประชาสมัพันธพ์จิารณารับเป็นเจา้ภาพตวัชีว้ดันี้

ผา่น ไมผ่า่นการประเมนิ

รอ้ยละ 100 < รอ้ยละ 100

ผา่น ไมผ่า่นการประเมนิ

รอ้ยละ 75 < รอ้ยละ 75



ตวัชีว้ดัที ่1 รอ้ยละการดาํเนนิการตามแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน 

การดาํเนนิการ

1. สว่นราชการจัดทําแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน*

2. สว่นราชการดําเนนิการตามแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(รอ้ยละ 100)

3. สว่นราชการรายงานผลการดําเนนิการเทยีบกบัแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนที่

กําหนดไวใ้นขอ้ 1

เกณฑก์ารประเมนิผล

* หากมกีารปรับเปลีย่นแผนฯ ระหวา่งปี ใหเ้สนอแผนฯ ทีป่รับเปลีย่นมายงัเจา้ภาพตวัชีว้ดั
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ผา่น ไมผ่า่นการประเมนิ

รอ้ยละ 100 < รอ้ยละ 100



เร ือ่ง
ตลุาคม 59 พฤศจกิายน 59 … กนัยายน 60 รวม

ทวีี วทิยุ นสพ อืน่ๆ ทวีี วทิยุ นสพ อืน่ๆ ทวีี วทิยุ นสพ อืน่ๆ ทวีี วทิยุ นสพ อืน่ๆ

1. พรบ.อํานวยฯ 1 1 1 1 0 1 0 1 .. .. .. .. 1 1 0 1 3 10 5 14

2. นปร.

3. ...

รวม
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ตวัอยา่ง แผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน 

หนว่ยงาน…………………………………………

ลํา
ดบั เร ือ่ง ประเด็น

ความสอดคลอ้ง
กบันโยบาย
รฐับาล 
(ถา้ม)ี

วตัถปุระสงค์ กลุม่
เป้าหมาย

ประเภทสือ่

โทรทัศน ์
(จํานวน)

วทิยุ
(จํานวน)

สิง่พมิพ์
(จํานวน)

สารสนเทศ
ออนไลน์
(จํานวน)

สือ่อืน่ๆ*
(จํานวน)

กจิกรรม**
(จํานวน)

1. พ.ร.บ.
อํานวย
ความ
สะดวก 

สาระสําคญั 
พ.ร.บ. 

.... สรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ
ประชาชน
เกีย่วกบัสทิธิ


(3)


(10)


(5)


(10)


(2)

แถลง
ขา่ว
(1)

2. นปร.

3. …  

ตวัอยา่งแผน

ประเภทสือ่สิง่พมิพ ์เชน่ จดหมายขา่ว โปสเตอร ์เป็นตน้
* ใหร้ะบปุระเภทสือ่อืน่ๆ เชน่  สือ่บคุคล อาสาสมัครปรชาสมัพันธ ์เป็นตน้
** ใหร้ะบปุระเภทกจิกรรม เชน่ แถลงขา่ว นทิรรศการ เป็นตน้ 

ตวัชีว้ดัที ่1 รอ้ยละการดาํเนนิการตามแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน 



ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละการชีแ้จงประเด็นขา่วทีท่นัตอ่สถานการณ์

- กําหนดประเด็นขา่ว
- กําหนดระยะเวลาทีต่อ้งการใหต้อบสนอง

สํานกัโฆษก

PMOC

กําหนด
ประเด็นขา่ว
เสนอ

นายกรัฐมนตรี

กระทรวงกระทรวงกระทรวง
กระทรวง

ผลลพัธข์อง
ดาํเนนิการดําเนนิการ

รปูแบบของการรายงาน
 ขอ้เท็จจรงิ
 การดําเนนิการแกไ้ข
 การดําเนนิงานตอ่ไป
 ประโยชนต์อ่ประชาชน

เดมิ

ใหม่

หนงัสอืส ัง่การ

นายกรฐัมนตรี รองนายกรฐัมนตรี
ทีร่บัผดิชอบ

รฐัมนตรกีระทรวง

ปลดักระทรวง

กรม กรม กรม กรม

ตามกาํหนดเวลา

ตามกาํหนดเวลา
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กรมประชาสมัพนัธ์

สํานกัโฆษก

PMOC

กรมประชาสมัพนัธ์



ตวัชีว้ดัที ่2 รอ้ยละการชีแ้จงประเด็นขา่วทีท่นัตอ่สถานการณ ์(ตอ่)

การดาํเนนิการ

1. สว่นราชการมกีลไกและจัดทําคูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่สนับสนุนการชีแ้จงประเด็นขา่วทีท่ันตอ่สถานการณ์ 

2. PMOC สํานักโฆษกฯ และกรมประชาสมัพันธร์ว่มกนักําหนดประเด็นขา่วทีต่อ้งการใหส้ว่นราชการชีแ้จง กําหนด
สว่นราชการทีต่อ้งการใหช้ีแ้จง รวมทัง้กําหนดระยะเวลาทีต่อ้งการใหต้อบสนองขแงแตล่ะประเด็นขา่ว เขา้สูร่ะบบฯ

3. ส่วนราชการชีแ้จงประเด็นข่าวทีม่คีุณภาพและรายงานเขา้สู่ระบบฯ ไดท้ันตามระยะเวลาการตอบสนองทีก่ําหนดไว ้
(รอ้ยละ 100)

4. เจา้ภาพตวัชีว้ัดสรปุผลการดําเนนิการของสว่นราชการจากระบบฯ

เกณฑก์ารประเมนิผล

* การชีแ้จงประเด็นขา่วทีม่คีณุภาพจะมกีารกําหนดนยิามเพิม่เตมิภายหลงัตวัอยา่ง

สํานกัโฆษก

ประเด็นขา่วทีต่อ้งชีแ้จง
1. นํ้าเสยีทีด่อนหอยหลอด
2. การใชแ้รงงานเด็ก
3. เหตรุะเบดิทีแ่ยกราช

ประสงค์
4. ...

หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งในแตล่ะประเด็น
1. กระทรวงอตุสาหกรรม/กระทรวงทรัพยากรฯ
2. กระทรวงแรงงาน/กระทรวงพัฒนาสงัคมฯ
3. สตช./ สํานักขา่วกรองฯ/...

4. ...

ระยะเวลา

มาตรฐาน
24 ชัว่โมง
24 ชัว่โมง
6 ชัว่โมง

...

ทีช่ีแ้จงได้
20 ชัว่โมง
24 ชัว่โมง
4 ชัว่โมง

...
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ผา่น ไมผ่า่นการประเมนิ

รอ้ยละ 100 < รอ้ยละ 100



ตวัชีว้ดัที ่3 รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจในการดาํเนนิงาน
ตามนโยบายสําคญัของรฐับาล

กรมประชาสมัพันธพ์จิารณารับเป็นเจา้ภาพตัวชีว้ดันี้

 กรมประชาสัมพันธไ์ดม้กีารดําเนินการตามตัวชีว้ัด “รอ้ยละของกลุ่มเป้าหมายที่
รับรูแ้ละเขา้ใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาตแิละนโยบายสําคัญของรัฐบาล” และมีความ
เชีย่วชาญในการสํารวจเกีย่วกบัการรับรูแ้ละเขา้ใจของประชาชนอยูแ่ลว้ จงึมอบให ้

เกณฑก์ารประเมนิผล

 ใหส้ว่นราชการเสนอประเด็นในการสํารวจ จากตวัชีว้ดัที ่1 และ 2 
 ตอ้งเป็นนโยบายสําคญัของรัฐบาลทีม่ ีhigh impact high value
เชือ่มโยงยทุธศาสตรช์าต ิและ/หรอื แผนฯ 12

 การสํารวจความรบัรูย้ทุธศาสตรส์ําคญัของรฐับาล ใหท้ําทกุทกุสามเดอืน
 วธิกีารสํารวจอาจทําไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การสํารวจแบบ Online เป็นตน้

…

14

ผา่น ไมผ่า่นการประเมนิ

รอ้ยละ 75 < รอ้ยละ 75
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ประมาณการ
รายจา่ย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ภาพรวม 
(ลา้นบาท) 2,623,680 819,900 601,260 579,419 623,101

ประมาณรอ้ยละ 96 30 22 21 23

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ไดม้ีมติเห็นชอบกับเรื่อง
มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
การเบกิจา่ยรายจา่ยภาพรวมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 96 และมกีารกําหนดเป้าหมายการเบกิจ่ายเป็นราย
ไตรมาส ดงันี้

2. ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการเบกิจา่ยงบประมาณ  (บงัคบั)

2. กรอบการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ 
ประจาํปีงบประมาณ 2560 (ตอ่)
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ความเชือ่มโยงระหวา่งยทุธศาสตรข์องรฐับาลกบักระทรวง

รฐับาล กระทรวงคมนาคม
1. วสิยัทัศน ์: มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื
2. ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี
   1) ดา้นความมั่นคง
   2) ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
   3) ดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
   4) ดา้นการสรา้งโอกาส ความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั

ทางสงัคม
   5) ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
   6) ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
   1) การเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
   2) การสรา้งความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มลํ้าในสงัคม
   3) การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยั่งยนื
   4) ...
   5)...
4. แผนปฏริปู
   1) ...
   2) ...
   3) ...
   4) ...
5. แผนแมบ่ท
6. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ฯลฯ

1. วสิยัทัศน ์: มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื
2. ยทุธศาสตรก์ระทรวง  : (ใหส้อดคลอ้งกบัรัฐบาล)
   1) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยดา้นระบบคมนาคมขนสง่
   2) ยทุธศาสตรก์ารเชือ่มโยงดจิทิัล Thailand 4.0

3) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาบคุลากรรองรับอตุสาหกรรมภาคการ คมนาคม
   4) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาบรกิารคมนาคมขนสง่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดอ้ยา่ง

เสมอภาคและเทา่เทยีม
   5) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
   6) ยทุธศาสตรก์ารปรับปรงุกระบวนการภายใน การใชง้บประมาณ และ
ปฏริปูองคก์ร 
 3. แผนแมบ่ท (Operation Plan)

4. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

แผนงาน
ผลงานปี
57-58

แผนปฏบิตักิาร

59-60 60-64 65-69 70-74 75-79

แผนงานที ่1 
พัฒนาความ
มั่นคงปลอดภัย
ดา้นระบบ
คมนาคมขนสง่
-งาน function
-งาน agenda
-งานบรูณาการ
แผนงานที ่2 
เชือ่มโยง
ดจิทิัล 
Thailand 4.0
-งาน function
-งาน agenda
-งานบรูณาการ

ลดงาน function
เพิม่งาน agenda + กจิกรรมบรูณาการ+

โครงสรา้งพืน้ฐาน+ฯลฯ 

ตวัอยา่ง
ทีม่า: มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2559 ใหส้ว่นราชการและรฐัวสิาหกจิดาํเนนิการจดัทาํแผนงาน

ในภารกจิหลกัของหนว่ยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
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ความเชือ่มโยงระหวา่งยทุธศาสตรข์องรฐับาลกบักระทรวง

แผนงาน ผลงานปี
57-58

แผนปฏบิตักิาร

59-60 60-64 65-69 70-74 75-79

แผนงานที ่1  .........

แผนงานที ่2  .........

ตวัอยา่ง template แผนแมบ่ท (Operation Plan)



กรอบยทุธศาสตรช์าติ
ดา้นการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการภาครัฐ
ปี 2560-2564 ปี 2565-2569 ปี 2570-2574 ปี 2575-2579

เป้าประสงค์
(ตามแผนระยะ 20 ปี)

ภาพรวมแผนยทุธศาสตร ์20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) ของสํานกังาน ก.พ.ร. 

 ภาครัฐใหบ้รกิารงานทีม่ ีHigh Impact 
High Volume ทัง้หมด ดว้ยระบบ Digital 
Service 

 ภาคเอกชนเป็นผูใ้หบ้รกิารแทนภาครัฐ
ทัง้หมด

 ภาครัฐจัดทํา Web Portal ของ
งานบรกิารเชือ่มโยงกบัระบบ 
Digital Service บางสว่น 

 ภาครัฐจัดทํา Web Portal ของ
งานบรกิารทัง้หมดเชือ่มโยงกบั
ระบบ Digital Service

1. ความยากง่ายในการประกอบ
ธรุกจิของประเทศไทยอยูใ่น 
5 อนัดบัแรกของโลก

2. งานบรกิารภาครัฐทีม่ปีระสทิธภิาพ
โดยใชร้ะบบ Digital Service 
(Zero face to face)

 จัดตัง้ศนูยร์ับคําขออนุญาต
 จัดตัง้ Shared Services Center
 นํารอ่งงานบรกิารภาครัฐทีม่ ีHigh Impact High Volume 
ดว้ยระบบ Digital Service 

 ภาคเอกชนเขา้มารว่มเป็นผูใ้หบ้รกิารแทนภาครัฐบางสว่น 

 ขยายผลการพัฒนาโครงสรา้งและระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐใหเ้ป็นองคก์รทีม่ขีดี
สมรรถนะสงู Gov.4.0

 หน่วยงานภาครัฐเขา้สูร่ะบบการประเมนิ 
Good Governance Index

 หน่วยงานภาครัฐทัง้หมด เขา้สูร่ะบบ 
Digital  Office

 ขยายผลการพัฒนาโครงสรา้ง
และระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐใหเ้ป็นองคก์รทีม่ขีดี
สมรรถนะสงู Gov.5.0

 หน่วยงานภาครัฐผา่นการประเมนิ 
Good Governance Index 
(เพิม่ขึน้จากระยะที2่) 

 ขยายผลการพัฒนาโครงสรา้งและ
ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐให ้
เป็นองคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสงู 
Gov.5.0+

 หน่วยงานภาครัฐทัง้หมดผา่นการ
ประเมนิ Good Governance 
Index ในระดบัมาตรฐาน

1. ภายในปี 2579 หน่วยงาน
ภาครัฐจะมสีมรรถนะอยูใ่น
ระดบัความเป็นเลศิ

2. สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร
ของรัฐตอ่งบประมาณรายจา่ย 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 

 การปรบัโครงสรา้งสว่นราชการดา้นเศรษฐกจิและสงัคมรองรับ
Thailand 4.0 (นํารอ่ง: ก.อตุฯ BOI และขยายผล)

 หน่วยงานภาครัฐทีม่กีารพัฒนาโครงสรา้งและระบบการบรหิาร
จัดการทีม่ขีดีสมรรถนะสงู Gov.4.0

 แนวทางการจัดโครงสรา้งสว่นราชการในภมูภิาคและการจดัตัง้
หน่วยงานสนับสนุน

 การถา่ยโอนภารกจิดา้นเศรษฐกจิและสงัคมตามมาตรการ
ทบทวนบทบาทภารกจิของสว่นราชการ และงานอืน่ๆ

 Good Governance Index เพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพการปฏบิตั ิ
ราชการของหน่วยงานของรัฐ

 หน่วยงานภาครัฐบางสว่นปรับเขา้สูา่ระบบ Digital Office
 การออกหลกัเกณฑต์าม พ.ร.บ.องคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2559
 ระบบการประเมนิผลตามม.44 รปูแบบใหมใ่หเ้กดิการ
บรูณาการและเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิSDG 
แผนพัฒนาฯ และงบประมาณ อยา่งเป็นระบบ 

 ผลกัดนัระบบการบรหิารงานจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบ
บรูณาการใหมสู่ก่ารปฏบิตั ิ

 จัดทําขอ้เสนอเกีย่วกบัการวางโครงสรา้งและระบบ
บรหิารงานแบบบรูณาการทัง้ในแบบแนวนอนและแนวดิง่ 
ใหส้ามารถรองรับและผลกัดนัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ
และ Thailand 4.0 ได ้

 ระบบการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลภาคราชการแนวใหม่
: การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการและประเมนิผล
สมัฤทธิโ์ครงการ (project evaluation)

 บรูณาการฐานขอ้มลูหน่วยงานภาครัฐทกุหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั
 ขอ้เสนอเกีย่วกบัการจัดความสมัพันธร์ะหวา่งสว่นกลาง สว่นภมูภิาค 
สว่นทอ้งถิน่ และนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 ขยายผลการขบัเคลือ่นระบบการบรหิารงาน
แบบบรูณาการใหค้รบถว้น

 การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
กระทบโครงการ (impact evaluation)

 ขยายผลการจัดความสมัพันธร์ะหวา่ง
สว่นกลาง สว่นภมูภิาค สว่นทอ้งถิน่ ไปสู่
การปฏบิตั ิบางสว่น

 รปูแบบกลไกและเครือ่งมอืการบรูณาการ
ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ กบั
ภาคสว่นอืน่ (เอกชน ประชาสงัคมและภาค
ประชาชน)ในการพัฒนาพืน้ทีท่ีม่คีวาม
หลากหลายในการจัดทําบรกิารสาธารณะ

1. ประเมนิผลเฉพาะโครงการ
สําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลาย
หน่วยงานมผีลกระทบตอ่
ประเทศ และขบัเคลือ่น GDPs  
ของประเทศ 

2. ความเป็นเอกภาพของการ
บรหิารจัดการภาครัฐแบบ
บรูณาการ

 ขยายผลระบบขา้ราชการวสิามญัไปยัง
หน่วยงานอืน่ๆ ทีม่คีวามสําคญัเชงิยทุธศาสตร์

 แผนการพัฒนาและยกระดบัความผกูพันของ
ขา้ราชการไดร้ับการนําไปปฏบิตั ิ

 ระบบ LMS ไดร้ับการขยายผลไปใชใ้นการ
พัฒนาสมรรถนะดา้นอืน่ๆ 

 ระบบการพัฒนาขา้ราชการทีม่ศีกัยภาพสงู
ไดร้ับการนําไปใชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

1. บคุลากรภาครัฐมสีมรรถนะ
และขดีความสามารถสงู

 การปรับแนวคดิของขา้ราชการใหร้องรับระบบราชการ 4.0 
และ Thailand 4.0

 การนําระบบขา้ราชการวสิามญัไปปฏบิตัใินสว่นราชการนํารอ่ง
ทีม่คีวามสําคญัเชงิยทุธศาสตร ์

 ขอ้เสนอในการพัฒนาความผกูพันของขา้ราชการตอ่ระบบ
ราชการ

 การพัฒนาหลกัสตูรในระบบ Learning Management System 
 การนําระบบพัฒนาขา้ราชการรุน่ใหมท่ีม่ศีกัยภาพสงูไปใช ้

1. ภาพลกัษณ์การทจุรติของ
ประเทศไทยดขีึน้ เมือ่ส ิน้สดุ
ปี 2579 ประเทศไทยได ้
คะแนนจากการสํารวจ CPI 
ไมน่อ้ยกวา่ 80 คะแนน

 การขบัเคลือ่นแนวทางการดําเนนิการ
เสรมิสรา้งความซือ่สตัยส์จุรติของประเทศ 
(กรอบ OECD) นํารอ่งในหน่วยงานภาครัฐ

 ปรับปรงุขัน้ตอนการอนุมตัอินุญาต เพือ่ลด
การใชด้ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีใ่นกระบวนงาน
ทัง้หมด

 การขบัเคลือ่นแนวทางการดําเนนิการ
เสรมิสรา้งความ
ซือ่สตัยส์จุรติของประเทศ 
(กรอบ OECD) ขยายผล
บางสว่นของหน่วยงานภาครัฐ

 สรา้งการรับรูเ้กีย่วกบัการใหบ้รกิารตามหลกัการของ พ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกฯ และการใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เพือ่ความโปรง่ใส

 ขอ้เสนอเชงิลกึเพือ่การพัฒนาเสรมิสรา้งความซือ่สตัยส์จุรติ
ของประเทศ (กรอบ OECD)

 ปรับปรงุกระบวนงานทีม่ ีHigh Impact High Volume 
(10 กระบวนงาน)

 ปรับปรงุขัน้ตอนการอนุมตัอินุญาต เพือ่ลดการใชด้ลุยพนิจิของ
เจา้หนา้ทีใ่นกระบวนงานทีม่คีวามเสีย่งตอ่การทจุรติสงู

 การตรา พ.ร.ฎ. ตาม ม.12 แหง่ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ
 การทบทวน ปรับปรงุแกไ้ข: 
 พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ
 พ.ร.ฎ.บรหิารงานจังหวัด กลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ
 พ.ร.ฎ การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี
 พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ

1. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารราชการแผน่ดนิไดร้ับ
การแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกั
สากล

 การทบทวน ปรับปรงุ แกไ้ข 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารราชการแผน่ดนิ ทัง้หมด

 การทบทวน ปรับปรงุ แกไ้ข 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารราชการแผน่ดนิ เพิม่ขึน้
จากระยะที ่2
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 ขยายผลระบบทีไ่ดร้ับการพัฒนา
ในชว่งระยะ 2561-2564 ไปยังทกุ
สว่นของระบบราชการ

 ระบบขา้ราชการพลเรอืนและการ
พัฒนาขา้ราชการไดร้ับการปรับปรงุ
ใหมใ่หส้อดรับกบัสถานการณ์ของ
ประเทศ

 ปรับเขา้สูร่ะบบขา้ราชการพล
เรอืนและการพัฒนาขา้ราชการ
แนวใหมอ่ยา่งเตม็รปูแบบ

 การขบัเคลือ่นแนวทางการ
ดําเนนิการเสรมิสรา้งความ
ซือ่สตัยส์จุรติของประเทศ 
(กรอบ OECD) ขยายผลครบทกุ
หน่วยงานภาครัฐ

 ขอ้เสนอในการพัฒนาและยกระดบั
ระบบการบรหิารงานแบบบรูณาการ
ใหส้อดรับกบัสภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์ของโลกและของ
ประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไป

 การตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลกระทบโครงการ 
(impact evaluation)

 ขยายผลการจัดความสมัพันธ์
ระหวา่งสว่นกลาง สว่นภมูภิาค 
สว่นทอ้งถิน่ ไปสูก่ารปฏบิตั ิให ้
ครบถว้น

 ผลกัดนัขอ้เสนอในการพัฒนา
และยกระดบัระบบการบรหิารงาน
แบบบรูณาการใหมสู่ก่ารปฏบิตั ิ

 การตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลกระทบโครงการ 
(impact evaluation)

 ทบทวนสถานการณ์การจัด
ความสมัพันธร์ะหวา่งสว่นกลาง 
สว่นภมูภิาค สว่นทอ้งถิน่ เพือ่
จัดทําขอ้เสนอใหม่

 การทบทวน ปรับปรงุ แกไ้ข 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารราชการแผน่ดนิ บางสว่น

ผลงานสําคญั (Key deliverable outputs)

“ขบัเคลือ่นการพัฒนาระบบราชการใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
อยา่งตอ่เนือ่งและบงัเกดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม เพือ่เป็นกลไกผลกัดนัการพัฒนาประเทศ”

วสิยัทศัน์
สํานักงาน ก.พ.ร. 

1.ดา้นการใหบ้รกิาร
ประชาชน

2.ดา้นโครงสรา้ง
หนว่ยงานภาครฐั

3.ดา้นการบรหิาร
ราชการแบบ
บรูณาการ

4.ดา้นกาํลงัคน
ภาครฐั

5.ดา้นการตอ่ตา้น
การทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

6.ดา้นกฎหมาย 
ระเบยีบและขอ้บงัคบั



กรอบยทุธศาสตรช์าติ
ดา้นการปรับสมดลุ

และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2560 ของชว่งระยะที ่1(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1. แผนงานการพัฒนาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
 จัดตัง้ศนูยร์ับคําขออนุญาตตาม ม.14 แหง่ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ

 พัฒนา Shared Services Center

2.  แผนงานการปรับปรงุบทบาท ภารกจิ และโครงสรา้งของหน่วยงานภาครัฐ 
 ถา่ยโอนภารกจิดา้นเศรษฐกจิและดา้นสังคม ตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกจิของ
สว่นราชการ 

 โครงสรา้งสว่นราชการดา้นเศรษฐกจิ รองรับการขับเคลือ่นยทุธศาสตร ์Thailand 4.0 
(กระทรวง 4.0 : ก.อตุสาหกรรม / BOI)

 แนวทางการจัดโครงสรา้งสว่นราชการในภมูภิาค

 หลักเกณฑต์าม พ.ร.บ.องคก์ารมหาชน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 บางสว่น

 หลักเกณฑก์ารจัดตัง้หน่วยงานสนับสนุน

3. แผนงานการวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการ
 เสนอโมเดล จังหวดั 4.0

 ระบบการประเมนิผลตามม.44 รปูแบบใหมใ่หเ้กดิการบรูณาการและเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรช์าต ิSDG แผนพัฒนาฯ และงบประมาณ อยา่งเป็นระบบ

 ขอ้เสนอวา่ดว้ยการปรับปรงุระบบการบรหิารงานแบบบรูณาการในระดับจังหวดัและ
กลุม่จังหวดั

 ระบบการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลภาคราชการแนวใหม่

4.  แผนงานการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลงัคนและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ
 เสนอโมเดลระบบราชการ 4.0 และปรับแนวคดิ (mindset) ของขา้ราชการรองรับกบั
ระบบราชการ 4.0 และ Thailand4.0

 จัดทําขอ้เสนอวา่ดว้ยระบบขา้ราชการวสิามัญระบบบรหิารงานบคุคลภาครัฐแบบใหม่
เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต

 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการความรู ้(Learning Management System) เพือ่พัฒนา
ขา้ราชการตามเสน้ทางสายอาชพี *

 จัดทําขอ้เสนอในการทําใหข้า้ราชการมคีวามผกูพันตอ่ระบบราชการและเกดิความ
ทุม่เทในการปฏบิัตริาชการ

 ปรับปรงุและพัฒนาขา้ราชการรุน่ใหมท่ีม่ศีักยภาพสงู (Talent Management 
Program) เพือ่เป็นกําลังหลักของประเทศในอนาคต *

5. แผนงานการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
 ปรับปรงุกระบวนงาน High Impact High Volume (10 กระบวนงาน)

 สรา้งการรับรูเ้กีย่วกบัการใหบ้รกิารตามหลักการของ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ 
และการใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ความโปรง่ใส

6. แผนงานการปรับปรงุแกไ้ขกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารราชการแผน่ดนิ
 ตรา พ.ร.ฎ. ตามมาตรา 12 แหง่ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ * จะดําเนนิการรว่มกบัสํานักงาน ก.พ. 19

ตวัชีว้ดั การจดัทาํและดาํเนนิการตามแผนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ
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หลักทางการประเมินส่วนราชการ หลักทางการประเมินส่วนราชการ ตัวอย่างการประเมินส่วนราชการ ตัวอย่างการประเมินส่วนราชการ 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลดําเนินงาน ผ่าน ไม่ผ่าน

ตัวชี้วัด ก เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มขึ้น 12% 

ตัวชี้วัด ข 50,000 49,999 

ตัวชี้วัด ค ลดลง 5% ลดลง 4% 

ตัวชี้วัด ง 100 100 

ตัวชี้วัด จ 100 100 

ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก  5 ตัวชี้วัด    

กรม X องค์ประกอบที่ 1: Functional Based

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินต่ํากว่า
เป้าหมาย
(<50%)

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
(50-67%)

สูงกว่า
เป้าหมาย
(>67%)

1. Functional Based   
 ระดับคุณภาพ
 ระดับมาตรฐาน 
 ระดับต้อง

ปรับปรุงด้าน.....

2. Agenda Based
3. Area Based  
4. Innovation Based  
5. Potential Based  

1. เปรียบเทียบจํานวนตัวชี้วัดที่สามารถดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายต่อตัวชี้วัดทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ

2. ในแต่องค์ประกอบจะได้ระดับผลประเมินในระดับ 
“เป็นไปตามเป้าหมาย” ต่อเมื่อ
 ผ่าน 1 ตัวชี้วัดจาก  2 ตัวชี้วัด    (50%)
 ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก  3 ตัวชี้วัด    (67%)
 ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก  4 ตัวชี้วัด    (50%)
 ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก  5 ตัวชี้วัด    (60%)

3. กําหนดค่าเป้าหมายแต่ละองค์ประกอบ จากร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ดําเนินการบรรลุเป้าหมายต่อตัวชี้วัดทั้งหมด 
ดังนี้
 ต่ํากว่าเป้าหมาย        ต่ํากว่า 50%
 เป็นไปตามเป้าหมาย   ระหว่าง 50-67%
 สูงกว่าเป้าหมาย        สูงกว่า 67%

4.  กําหนดให้ทุกตัวน้ําหนักเท่ากัน เพราะถือว่าต่างเป็น 
core functions ที่ต้องมีความสําคัญเท่า ๆ กัน 

3 แนวทางการประเมนิสว่นราชการ และจงัหวดั ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ 
ประจาํปีงบประมาณ 2560



ผลการดําเนนิงานตํา่กวา่เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
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เกณฑก์ารประเมนิสรปุผลการประเมนิ

มผีลคะแนนสงูกวา่รอ้ยละ 67  

มผีลคะแนนอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 50 - 67

มผีลคะแนนตํา่กวา่รอ้ยละ 50

สงูกวา่เป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ตํา่กวา่เป้าหมาย

องคป์ระกอบ
1. Functional Based
2. Agenda Based
3. Area Based
4. Innovation Based
5. Potential Based

สว่นราชการ/จงัหวดั
(ตามมตคิณะรัฐมนตรี

เมอืวนัที ่5 เมษายน 2559)

• เป็นสว่นราชการทีม่ผีลการดําเนนิงาน อยูใ่นระดับสงูกวา่เป้าหมาย 
ทกุองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ

 ระดบัคณุภาพ 

 ระดบัมาตรฐาน

  ระดบัตอ้งปรับปรงุ

• เป็นสว่นราชการทีม่ผีลการดําเนนิงาน อยูใ่นระดับสงูกวา่เป้าหมาย
ไมค่รบทกุองคป์ระกอบทีป่ระเมนิ แตไ่มม่อีงคป์ระกอบใด 
องคป์ระกอบหนึง่ไดร้ับการประเมนิในระดับตํา่กวา่เป้าหมาย

• เป็นสว่นราชการทีม่ผีลการดําเนนิงาน อยูใ่นระดับตํา่กวา่เป้าหมาย
ในองคป์ระกอบในองคป์ระกอบหนึง่ (แมว้า่จะไดร้ับการประเมนิใน
องคป์ระกอบอืน่ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรอืสงูกวา่เป้าหมาย)

ระดบัการประเมนิ

ตวัชีว้ดั
ไมผ่า่น

ผลการดําเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรอื
สงูกวา่เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ผา่น

3. แนวทางการประเมนิสว่นราชการ และจงัหวดั ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ 
ประจาํปีงบประมาณ 2560 (ตอ่)

1

2

3



4. รายงานการประเมนิผลสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพฯ
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4. รายงานการประเมนิผลสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพฯ (ตอ่)
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องคป์ระกอบที ่4 Innovation Based องคป์ระกอบที ่5 Potential Based

4. รายงานการประเมนิผลสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพฯ (ตอ่)

24
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• สว่นราชการระดบักรมและกระทรวงซึง่มหีวัหนา้สว่นราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืน
จํานวน  153 สว่นราชการ (รวมหนว่ยงานลกัษณะพเิศษทีร่ว่มประเมนิ ไดแ้ก ่สํานกั
ราชเลขาธกิารและสํานกัพระราชวงั)

• จงัหวดั 76 จงัหวดั

กลุม่เป้าหมายการประเมนิสว่นราชการ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

5. กลุม่เป้าหมาย

สว่นราชการในสงักดักระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิและ กอ.รมน. ใหน้ําแนวทางการประเมนิ
ตาม ม.44 ไปประยกุตใ์ช ้และสง่ผลการประเมนิใหส้ํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่รายงานตอ่นายกรัฐมนตรพีรอ้มกบั
สว่นราชการอืน่ โดยใหส้ํานักงาน ก.พ.ร.ใหก้ารสนับสนุนทางวชิาการ สําหรับการประเมนิสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐใหใ้ชร้ะบบการประเมนิของ สกอ. ทดแทนการใชร้ะบบประเมนิตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ โดย 
สกอ. เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ ซึง่เป็นตามมตขิองก.พ.ร. ในการประชมุครัง้ที ่4/2559 เมือ่วันที ่25 ตลุาคม 
2559 
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6. การบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลางตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนฯ 12

1. ยทุธศาสตรด์า้นความมั่นคง
2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ
3. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

คน
4. ยทุธศาสตรด์า้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลด

ความเหลือ่มลํ้า และสรา้งการเตบิโตจากภายใน
5. ยทุธศาสตรด์า้นการจัดการนํ้าและสรา้งการเตบิโต

บนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่ง
ยั่งยนื

6. ยทุธศาสตรด์า้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ

6 ยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร ปี 60

 25 แผนบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์



คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ

แบบประเมนิสว่นราชการตาม
มาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ
(มาตรา 44)

1. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทนุ
มนุษย์

2. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลือ่มลํ้า
ในสงัคม

3. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและ
แขง่ขนัไดอ้ยา่งยั่งยนื

4. ยทุธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาอยา่งยั่งยนื

5. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมั่นคงแหง่ชาตเิพือ่การ
พัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคัง่และยั่งยนื

6. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการ
ทจุรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิ
สตกิส์

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิัย 
และนวัตกรรม

9. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
10. ยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่การ

พัฒนา

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 
(พ.ศ. 2560 -2564)
10 ยทุธศาสตร์

• ยทุธศาสตรช์าต/ิแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ

• นโยบายรัฐบาล

• คําสัง่/ขอ้สัง่การนายกรัฐมนตรี

• ยทุธศาสตรก์ระทรวง/ภารกจิ/เป้าประสงค์

• จดุมุง่เนน้ (Positioning)

ตวัชีว้ดั (KPIs)

ทีม่า:
• คณะกรรมการวสิามัญพจิารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดม้ขีอ้สังเกตในเรือ่งการกําหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ัด แผนบูรณาการ และ
เป้าหมาย ตัวชีว้ัดการใหบ้รกิารกระทรวง หน่วยงาน ผลผลติ/โครงการ เพือ่ใหต้ัวชีว้ัดในแต่ละระดับสามารถสะทอ้นผลสัมฤทธิ ์ประโยชน์ต่อประชาชน และเชือ่มโยงสู่
เป้าหมายระดบัชาต ิสามารถนํามาตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่11 ตุลาคม 2559 ไดเ้ห็นชอบกับรายงานสรุปผลการทบทวน การกําหนดวสิัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมาย และตัวชีว้ัดความสําเร็จของกระทรวง/
หน่วยงาน และแผนงานบรูณาการ งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ 2560



อ

กรณีตวัอยา่งกระทรวงการคลงั : การเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัยทุธศาสตรก์ระทรวง 

ยทุธศาสตรช์าติ
 20 ปี

1. ยทุธศาสตรด์า้นความ
มั่นคง 

2. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
และเสรมิสรา้งศักยภาพ
คน

4. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เทา่เทยีมกนัทาง
สงัคม

5. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งการเตบิโตบน
คณุภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

6. ยทุธศาสตรด์า้นการ
ปรบัสมดลุและพฒันา
ระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

1. การเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุ
มนุษย์

2. การสรา้งความเป็นธรรมลดความ
เหลือ่มลํา้ในสงัคม

3. การสรา้งความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื

4. การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม
เพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื

5. การเสรมิสรา้งความมั่นคงแหง่ชาติ
เพือ่การพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคั่ง
และยั่งยนื

6. การบรหิารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทจุรติประพฤตมิชิอบและ
ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

7. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบ       
โลจสิตกิส์

8. การพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
วจิัย และนวตักรรม

9. การพัฒนาภาค เมอืง และพืน้ที่
เศรษฐกจิ

10. ความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่การ
พัฒนา

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
 (แผนฯ 12 ปี 60-64)

ประเทศไทย 4.0 นโยบายรฐับาล

1. ปกป้องสถาบันฯ
2. รักษาความมั่นคง
3. ลดความเหลือ่มลํ้า
4. การศกึษา ศาสนา 

วฒันธรรม
5. สาธารณสขุ
6. เพิม่ศกัยภาพดา้น
เศรษฐกจิ

7. สง่เสรมิบทบาทใน
ประชาคมอาเชยีน

8. วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

9. ทรัพยากรธรรมชาตฯิ
10.ธรรมาภบิาล

SDGs

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

เกษตรกรรมทีย่ั่งยนื
3. สรา้งหลักประกนัวา่ คนมชีวีติทีม่สีขุภาพด ีและสง่เสรมิสวัสดภิาพ สําหรับทกุคนในทกุวัย 
4. สรา้งหลักประกนัวา่ทกุคนม ีการศกึษาทีม่คีณุภาพอยา่ง ครอบคลมุและเทา่เทยีม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรยีนรู ้ตลอดชวีติ
5. บรรลคุวามเสมอภาค ระหวา่งเพศและเสรมิสรา้ง ความเขม้แข็งของผูห้ญงิและ เด็กหญงิทกุ

คน
6. สรา้งหลักประกนัใหม้นีํ้าใช ้และมกีารบรหิารจัดการนํ้าและการสขุาภบิาลอยา่ง ยั่งยนืสําหรับ

ทกุคน
7. สรา้งหลักประกนัใหท้กุคน เขา้ถงึพลังงานสมัยใหมใ่น ราคาทีย่อ่มเยา เชือ่ถอืได ้และยั่งยนื 
8. สง่เสรมิการเตบิโตทาง ศก. ที ่ตอ่เนือ่ง ครอบคลมุ และย ัง่ยนื การจา้งงานเต็มทีแ่ละ

มผีลติ ภาพ และการมงีานทีม่คีณุคา่ สําหรบัทกุคน
9. สรา้งโครงสรา้งพ ืนฐานทีม่ ีความทนทาน สง่เสรมิการ พัฒนาอตุสาหกรรม ทีค่รอบคลมุและ

ยั่งยนื และ สง่เสรมินวัตกรรม
10. ลดความไมเ่สมอภาค ภายในและระหวา่งประเทศ 
11. ทําใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐาน ของมนุษยม์คีวามครอบคลมุ ปลอดภัย มภีมูติา้นทาน และ 

ยั่งยนื  
12. สรา้งหลักประกนัใหม้ ีรปูแบบการบรโิภคและ ผลติทีย่ั่งยนื
13. ดําเนนิการอยา่งเรง่ดว่นเพือ่ ตอ่สูก้ับการเปลีย่นแปลงสภาพ ภมูอิากาศและผลกระทบ 
14. อนุรักษ์และใชป้ระโยชนจ์าก มหาสมทุร ทะเลและทรัพยากร ทางทะเลอยา่งยั่งยนืเพือ่การ 

พัฒนาทีย่ั่งยนื
15. ปกป้อง ฟื้นฟ ูและสง่เสรมิการใชร้ะบบนเิวศบนบกอยา่งยั่งยนื การบรหิารจัดการป่าไมท้ี่

ยั่งยนื การตอ่ตา้นการกลายสภาพเป็น ทะเลทราย หยดุยัง้การเสือ่มโทรมของทีด่นิและฟื้นฟู
สภาพดนิ และหยดุยัง้การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

16. สง่เสรมิสังคมทีส่งบสขุและ ครอบคลมุเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื ใหท้กุคนเขา้ถงึความยตุธิรรม 
และสรา้งสถาบันทีม่ปีระสทิธผิล รับผดิรับชอบและครอบคลมุในทกุ ระดับ 

17. เสรมิความเขม้แข็งใหแ้กก่ลไก การดําเนนิงานและฟื้นฟ ูหุน้สว่นความรว่มมอืระดบั
โลก สําหรบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

1) จํานวนรัฐวสิาหกจิเป้าหมาย
ทีม่แีผนฟื้นฟฐูานะการเงนิที่
สามารถมผีลประกอบการ
ตามเป้าหมาย

1. แผนงานบรูณาการสรา้งความปรองดอง
และสมานฉันท์

2. แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ข
ปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต ้

3. แผนงานบรูณาการจัดการปัญหาแรงงาน
ตา่งดา้วและการคา้มนุษย์

4. แผนงานบรูณาการป้องกนั ปราบปราม 
และบําบดัรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ

5. แผนงานบรูณาการพัฒนาอตุสาหกรรม
ศกัยภาพ

6. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม

7. แผนงานบรูณาการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกจิพเิศษ

8. แผนงานบรูณาการพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์

9. แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกจิ
ดจิทิลั

10. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการวจิัยและ
พัฒนา

11. แผนงานบรูณาการสรา้งรายไดจ้ากการ
ทอ่งเทีย่วและบรกิาร

12. แผนงานบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคน
ตามชว่งวยั

13. แผนงานบรูณาการยกระดบัคณุภาพ
การศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

14. แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกจิฐาน
รากและชมุชนเขม้แข็ง

15. แผนงานบรูณาการจดัการ
ปญัหาทีด่นิทํากนิ

16. แผนงานบรูณาการพฒันา
ระบบประกนัสขุภาพ

17. แผนงานบรูณาการสรา้งความเสมอภาค
เพือ่รองรับสงัคมผูส้งูอายุ

18. แผนงานบรูณาการบรหิารจัดการขยะ
และสืง่แวดลอ้ม

19. แผนงานบรูณาการพัฒนาและเพิม่
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม

20. แผนงานบรูณาการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า

21. แผนงานบรูณาการป้องกนั ปราบปราม
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

22. แผนงานบรูณาการปฏริปูกฎหมายและ
พัฒนากระบวนการยตุธิรรม

23. แผนงานบรูณาการอํานวยความสะดวก
ทางธรุกจิ

24. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการกระจาย
อํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

25. แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการพัฒนา
จังหวดัและกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ

แผนบรูณาการ 25 แผนงาน

1. เปลีย่นจากเกษตรแบบ
ดัง้เดมิ (Traditional 
Framing)  เป็น
การเกษตรสมัยใหม ่
(Smart Framing)

2. เปลีย่นจาก 
Traditional SMEs 
ไปสูก่ารเป็น Smart 
Enterprises และ 
Startups ทีม่ ี
ศกัยภาพสงู

3. เปลีย่นจาก 
Traditional Services 
ไปสู ่High Value 
Services

4. เปลีย่นจากแรงงาน
ทักษะตํา่ไปสูแ่รงงานทีม่ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญ 
และทักษะสงู

1. การเพิม่โอกาส
ทางเศรษฐกจิ
ใหแ้กค่นฐาน
ราก

2. การปฏริปูระบบการ
ออม คา่ตอบแทน 
และสทิธปิระโยชน์
เพือ่รองรับสงัคม
ผูส้งูอายุ

3. การปฏริปูการ
กระจายรายได ้
และการถอื
ครองทรัพยส์นิ

4. การปฏริปู
ประสทิธภิาพ
ระบบการเงนิ
และตลาดทนุ

5. การปฏริปูการ
สง่เสรมิ
ภาคเอกชนในการ
ขบัเคลือ่นระบบ
เศรษฐกจิ

6. การปฏริปูระบบ
การชําระเงนิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

7. การพัฒนาพืน้ที่
เศรษฐกจิและการ
เชือ่มโยง
เศรษฐกจิกับ
ภมูภิาค

8. การปฏริปูกฎหมายการคลังและการ
บรหิารการคลังของประเทศ

9. การสง่เสรมิความโปรง่ใสและ
เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลงั

การลดความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิ การสนบัสนุนศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนั การรกัษาความย ัง่ยนืทางการคลงั เป็นองคก์รตน้แบบการ
บรหิารอยา่งมธีรรมาภบิาล

อ

1) หนีส้าธารณะคงคา้งตอ่ GDP
2) ความสําเร็จของการเบกิจา่ยเงนิ
งบประมาณ

3) อนัดบั Credit Rating ของประเทศ

1) การขยายตวัของการลงทนุภาครัฐเฉลีย่ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 10
2) การลงทนุจากความรว่มมอืภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private 

Partnership: PPP) ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเฉลีย่ปีละ 47,000 
ลา้นบาท

3) รายไดส้ทุธขิองรัฐบาลตอ่ GDP
4) รอ้ยละของนติบิคุคลยืน่เสยีภาษีตอ่นติบิคุคลทีย่งัดําเนนิกจิการ
5) จํานวนรายบคุคลธรรมดายืน่เสยีภาษีเพิม่ขึน้
6) ความสําเร็จของระบบ NSW
7) รายไดท้ีจ่ัดเกบ็ไดจ้ากการบรหิารทีร่าชพัสดทุัว่ประเทศ
8) จํานวนมาตรการการคลงัการเงนิเพือ่สนับสนุนศกัยภาพและความสามารถใน
การแขง่ขนั (10 มาตรการ) 

9) อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยโดย IMD 
เลือ่นขึน้ไปอยูใ่นกลุม่ 1 ใน 25 ของประเทศแรกทีไ่ดร้ับการจัดอนัดบั
ทัง้หมด

6 3 17 176 34 2 1 16 3 2 3 2 8 15 6
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1) จํานวนมาตรการการคลงัการเงนิเพือ่ลดความ
เหลือ่มลํ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม (5 มาตรการ)

2) คา่สมัประสทิธิค์วามไมเ่สมอภาค (Gini
CoefficientCoefficient) ดา้นรายไดล้ดลงเหลอื 
0.41 เมือ่ส ิน้สดุแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12

หมายเหต ุ: สนีํ้าเงนิ หมายถงึ ตวัชีว้ัดในเอกสารงบประมาณทีเ่สนอ ครม. เมือ่วันที ่11 ต.ค. 59
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ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดัของกระทรวงการคลงั

สรปุตวัชีว้ดัของกระทรวงการคลงั ตวัชีว้ดัในมติ ิ Functional Based ตามมาตรา 44 และ
ตามเอกสารงบประมาณ

1.  รายไดส้ทุธขิองรัฐบาลตอ่ GDP (กรมศลุกากร /กรมสรรพากร / กรมสรรพสามติ / 
กรมธนารักษ์ / สศค. / สคร.) 1. รายไดส้ทุธขิองรัฐบาลตอ่ GDP (รอ้ยละ 15.98)

2.  หนีส้าธารณะคงคา้งตอ่ GDP (สบน.) 2. หนีส้าธารณะคงคา้งตอ่ GDP ไมเ่กนิ (รอ้ยละ 50)

3.  ความสําเร็จของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ (บก.) 3. รอ้ยละการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุ (รอ้ยละ 87) 
รอ้ยละการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยภาพรวม (รอ้ยละ 96)

4.  รอ้ยละของนติบิคุคลยืน่เสยีภาษีตอ่นติบิคุคลทีย่งัดําเนนิกจิการ (กรมสรรพากร)

5.  จํานวนรายบคุคลธรรมดายืน่เสยีภาษีเพิม่ขึน้ (กรมสรรพากร)

6.  อนัดบั Credit Rating ของประเทศ (สบน.)

7.  จํานวนรัฐวสิาหกจิเป้าหมายทีม่แีผนฟื้นฟฐูานะการเงนิทีส่ามารถมผีลประกอบการตาม
เป้าหมาย (สคร.)

8.   รายไดท้ีจ่ัดเก็บไดจ้ากการบรหิารทีร่าชพัสดทุัว่ประเทศ (ระดบัความสําเร็จของการ
บรหิารทีร่าชพัสด)ุ (กรมธนารักษ์)

9.  ความสําเร็จของระบบ NSW (กรมศลุกากร)

10. การลงทนุจากความรว่มมอืภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: 
PPP) ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเฉลีย่ปีละ 47,000 ลา้นบาท (สป.กค. / สคร.)

11. จํานวนมาตรการการคลงัการเงนิเพือ่สนับสนุนศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนั 
(10 มาตรการ) 

4. จํานวนมาตรการการคลงัการเงนิเพือ่สนับสนุนศกัยภาพและ
ความสามารถในการแขง่ขนั (10 มาตรการ) 

12. จํานวนมาตรการการคลงัการเงนิเพือ่ลดความเหลือ่มลํ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม 
(5 มาตรการ) 

5. จํานวนมาตรการการคลงัการเงนิเพือ่ลดความเหลือ่มลํ้าทาง
เศรษฐกจิและสงัคม (5 มาตรการ) 

13. คา่สมัประสทิธิค์วามไมเ่สมอภาค (Gini CoefficientCoefficient) ดา้นรายได ้
ลดลงเหลอื 0.41 เมือ่ส ิน้สดุแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (สป.กค.)

14. การขยายตวัของการลงทนุภาครัฐเฉลีย่ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 10 (สป.กค. / สคร.)

15 .อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยโดย IMD เลือ่นขึน้
ไปอยูใ่นกลุม่ 1 ใน 25 ของประเทศแรกทีไ่ดร้ับการจัดอนัดบัทัง้หมด (สศค.)

แผนฯ 12: 

ยทุธศาสตรช์าต:ิ 

ยทุธศาสตรช์าต:ิ 

ยทุธฯจัดสรร: 

ยทุธศาสตรช์าต:ิ 

แผนฯ 12 + 
ยทุธฯจัดสรร: 

ยทุธศาสตรช์าต:ิ 

แผนฯ 12 + 
ยทุธฯจัดสรร: 

แผนฯ 12 + 
ยทุธฯจัดสรร: 

แผนฯ 12: 

แผนฯ 12: 

แผนฯ 12: 

แผนฯ 12: 

แผนฯ 12: 

6. การบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลางตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนฯ 12
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แผนฯ 12: 



สรปุตวัชีว้ดัของกระทรวงการคลงั สรปุตวัชีว้ดัของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

1. รายไดส้ทุธขิองรัฐบาลตอ่ GDP 
(กรมศลุกากร /กรมสรรพากร / กรมสรรพสามติ / กรมธนารักษ์ / สศค. / สคร.)

1. รายไดส้ทุธขิองรัฐบาลตอ่ GDP (รอ้ยละ 15.98) *

2.  หนีส้าธารณะคงคา้งตอ่ GDP (สบน.)

3.  ความสําเร็จของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ (บก.)

4.  รอ้ยละของนติบิคุคลยืน่เสยีภาษีตอ่นติบิคุคลทีย่ังดําเนนิกจิการ(กรมสรรพากร)

5.  จํานวนรายบคุคลธรรมดายืน่เสยีภาษีเพิม่ขึน้ (กรมสรรพากร)

6.  อนัดบั Credit Rating ของประเทศ (สบน.)

7.  จํานวนรัฐวสิาหกจิเป้าหมายทีม่แีผนฟื้นฟฐูานะการเงนิทีส่ามารถมผีลประกอบการตาม
เป้าหมาย (สคร.)

2. จํานวนรัฐวสิาหกจิเป้าหมายทีม่แีผนฟื้นฟฐูานะการเงนิทีส่ามารถมผีลประกอบการ
ตามเป้าหมาย (สคร.)

8.   รายไดท้ีจ่ัดเก็บไดจ้ากการบรหิารทีร่าชพัสดทุั่วประเทศ (ระดบัความสําเร็จของการ
บรหิารทีร่าชพัสด)ุ (กรมธนารักษ์)

9.  ความสําเร็จของระบบ NSW (กรมศลุกากร)

10. การลงทนุจากความรว่มมอืภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 
ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเฉลีย่ปีละ 47,000 ลา้นบาท (สป.กค. / สคร.)

3. การลงทนุจากความรว่มมอืภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: 
PPP) ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเฉลีย่ปีละ 47,000 ลา้นบาท (สป.กค. / สคร.)

11. จํานวนมาตรการการคลงัการเงนิเพือ่สนับสนุนศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนั 
(10 มาตรการ) 

12. จํานวนมาตรการการคลงัการเงนิเพือ่ลดความเหลือ่มลํ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม 
(5 มาตรการ) 

13. คา่สมัประสทิธิค์วามไมเ่สมอภาค (Gini CoefficientCoefficient) ดา้นรายไดล้ดลง
เหลอื 0.41 เมือ่ส ิน้สดุแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (สป.กค.)

14. การขยายตวัของการลงทนุภาครัฐเฉลีย่ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 10 (สป.กค. / สคร.) 4. การขยายตวัของการลงทนุภาครัฐเฉลีย่ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 10

15 .อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยโดย IMD เลือ่นขึน้ไป
อยูใ่นกลุม่ 1 ใน 25 ของประเทศแรกทีไ่ดร้ับการจัดอนัดบัทัง้หมด (สศค.)

5. รายไดท้ีจ่ัดเก็บจากรัฐวสิาหกจิและหลกัทรัพยข์องรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย **   
   (ลบ.)

แผนฯ 12: 

ยทุธศาสตรช์าต:ิ 

ยทุธศาสตรช์าต:ิ 

ยทุธฯจัดสรร: 

ยทุธศาสตรช์าต:ิ 

แผนฯ 12 + 
ยทุธฯจัดสรร: 

ยทุธศาสตรช์าต:ิ 

แผนฯ 12 + 
ยทุธฯจัดสรร: 
แผนฯ 12 + 
ยทุธฯจัดสรร: 

แผนฯ 12: 

แผนฯ 12: 

แผนฯ 12: 

แผนฯ 12: 

แผนฯ 12: 

6. การบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลางตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนฯ 12

29

แผนฯ 12: 

ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดัของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 

หมายเหต ุ : * ตวัชีว้ดัทีถ่า่ยทอดมาจากกระทรวง
                 ** ตวัชีว้ดัระดบักรมทีเ่พิม่เตมิ
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ประเด็นทีย่งัเป็นปญัหาของการบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลาง

1. การจัดทําตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณในระยะแรก มีขอ้จํากัดเรื่องของเวลา ขอ้มูล
พืน้ฐานในการกําหนดเป้าหมาย ความรูค้วามเขา้ใจของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ในการจัดทําโครงการและตัวชีว้ัดตอ้งตอบโจทยแ์ละสอดคลอ้งกับทศิทางของประเทศ 
เชน่ ยทุธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาฯ 12 Thailand 4.0 โดยตอ้งเชือ่มโยงเป้าหมายระดับชาติ
ลงสูร่ะดบัโครงการ

3.  ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ยังขาดตัวชี้วัดที่สําคัญหลายตัวที่จะตอ้งเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาฯ 12 และการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDG) 

4.  ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจนไวใ้นแผนฯ 12 หรือบางตัวชี้วัดมีการกําหนด
ค่าเป้าหมายไวเ้ฉพาะในปี พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของแผน โดยไม่มีการทอน
เป้าหมายไวเ้ป็นรายปี 

7. ปญัหาของการบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลางตามยทุธศาสตรช์าติ
และแผนฯ 12
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ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื
                         3.1 เศรษฐกจิขยายตวัอยา่งมเีสถยีรภาพและย ัง่ยนื สนร กค คค พณ รง 

เป้าหมายที ่1 เศรษฐกจิเตบิโตไดต้ามศกัยภาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้

ตวัชีว้ดั 1.1 อตัราขยายตวัทางเศรษฐกจิเฉลีย่ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 5 

ตวัชีว้ดั 1.2 รายไดต้อ่หวัไมต่ํา่กวา่ 8,200 ดอลลาร ์สรอ. ณ สิน้แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12  (ปี 64) และรายไดส้ทุธขิองรัฐบาลตอ่มลูคา่   
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 19 

เป้าหมายที ่2 การลงทนุภาครัฐและเอกชนขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง

ตวัชีว้ดั 2.1 อตัราขยายตวัของการลงทนุภาครัฐไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 10 ตอ่ปี   

ตวัชีว้ดั 2.2 อตัราขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชนไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี   

เป้าหมายที ่3 พัฒนาภาคสง่ออกในขยายตวัและเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย

ตวัชีว้ดั 3.1 อตัราการขยายตวัของมลูคา่การสง่ออกเฉลีย่ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 4.0 

เป้าหมายที ่4 เพิม่ผลติภาพการผลติของประเทศ 

ตวัชีว้ดั 4.1 ผลติภาพการผลติของปัจจัยการผลติไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี 

ตวัชีว้ดั 4.2 ผลติภาพการผลติของปัจจัยแรงงานไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี   

เป้าหมายที ่5 รักษาเสถยีรภาพของการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ตวัชีว้ดั 5.1 อตัราเงนิเฟ้อระยะปานกลางอยูท่ีร่อ้ยละ 2.5 +/- 1.5 

ตวัชีว้ดั 5.2 หนีส้าธารณะคงคา้ง ณ สิน้แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ   

ตวัชีว้ดั 5.3 ดลุบญัชเีดนิสะพัดไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
เป้าหมายที ่6 เพิม่การลงทนุจากความรว่มมอืภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ
ตวัชีว้ดั 6.1 การลงทนุจากความรว่มมอืภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานเฉลีย่ปีละ 47,000 ลา้นบาท   

เป้าหมายที ่ 7 ประชาชนและผูป้ระกอบการเขา้สูร่ะบบภาษีมากขึน้

ตวัชีว้ดั 7.1 จํานวนการยืน่แบบเพือ่ชําระภาษีประชาชนและผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งเสยีภาษีเพิม่ขึน้ 

เป้าหมายที ่8 ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิสงูขึน้ 

ตวัชีว้ดั 8.1 อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยโดย IMD เลือ่นขึน้ไปอยูใ่นกลุม่ 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่
ไดร้ับการจัดอนัดบัทัง้หมด

    

หมายเหต ุ     สแีดง ไมม่กีารถา่ยทอดตวัชีว้ดั

ตวัอยา่ง การเชือ่มโยงตวัชีว้ัดตามแผนพัฒนาฯ 12 ทีส่ําคญัหลายตวั ยังไมม่กีารถา่ยทอดตวัชีว้ัดไปยังหน่วยงาน

7. ปญัหาของการบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลางตามยทุธศาสตรช์าติ
และแผนฯ 12 (ตอ่)
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ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดัทีม่กีารกาํหนดคา่เป้าหมายไมช่ดัเจน 

ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย สว่นราชการ ตวัชีว้ดั

ยุทธศาสตรท์ ี ่1 การเสรมิสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์

เป้าหมายที ่1 คนไทยสว่นใหญ่
มทีศันคตแิละพฤตกิรรมตาม
บรรทดัฐานทีด่ขีองสงัคม

กระทรวงวฒันธรรม 1. ปร ะช าก รอ ายุ  13 ปั  ขึ้น ไ ป มี
กจิกรรมการปฏบิตัตินทีส่ะทอ้นการมี
คณุธรรมจรยิธรรมเพิม่ข ึน้

กระทรวงยตุธิรรม 2. คดอีาญามสีดัสว่นลดลง

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การสรา้งความ
เป็นธรรมลดความเหลือ่มลํา้ใน
สงัคม

เป้าหมายที ่1 ลดปัญหาความ
เหลือ่มลํา้ดา้นรายไดข้องกลุ่ม
คนที่ม ีฐ านะทาง เศรษฐกิจ
สงัคม ทีแ่ตกตา่งกนั และแกไ้ข
ปญัหาความยากจน

กระทรวงมหาดไทย สดัส่วนหนีส้นิต่อรายไดท้ ัง้หมดของ
ครวัเรอืนทีย่ากจนทีส่ดุลดลง

ยุทธศาสตรท์ ี ่5 การเสรมิสรา้ง
ความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การ
พฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่
และย ัง่ยนื

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมี
ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอื
ด้ า น ค ว า ม ม ั่ น ค ง ใ น ก ลุ่ ม
ประเทศสมาชกิอาเซยีน มติร
ประเทศ และนานาประเทศใน
กา ร ป้ อ งก ันภ ัยคุ กค าม ใน
รปูแบบตา่งๆ ควบคมุไปกบัการ
รกัษาประโยชนข์องชาติ

กระทรวงมหาดไทย จํานวนคดีที่เก ี่ยวข้องกบัยาเสพตดิ
ลดลง

7. ปญัหาของการบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลางตามยทุธศาสตรช์าติ
และแผนฯ 12 (ตอ่)
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ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดัทีม่กีารกาํหนดคา่เป้าหมายไวเ้ฉพาะปีสดุทา้ยของแผนฯ 12 (พ.ศ. 2564)
   โดยไมม่กีารทอนเป้าหมายไวเ้ป็นรายปี

ตวัชีว้ดั ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. พื้นที่ทํ า เกษตรกรรม
ย ั่ ง ยื น เ พิ่ ม ขึ้ น เ ป็ น 
5,000,000 ในปี 2564

ไมม่เีนือ่งจาก
เป็นตวัชีว้ดั
ใหม่

…. …. …. …. 5,000,000

2. รายไดเ้งนิสดสุทธทิาง
การเกษตรเพิม่ข ึน้เป็น 
59,400 บาทตอ่ครวัเรอืน
ในปี 2564

49,000 บาท
ตอ่ครวัเรอืน

…. …. …. …. 59,400

3. ระดบัคะแนนดชันีการ
รบัรู ้การทุจร ิตสูงกว่า
รอ้ยละ 50 เมือ่ส ิน้สุด
แผนฯ 12

38
(ผลการ
ดาํเนนิงาน)

…. …. …. …. มากกวา่
รอ้ยละ 50

7. ปญัหาของการบรูณาการตวัชีว้ดัของหนว่ยงานกลางตามยทุธศาสตรช์าติ
และแผนฯ 12 (ตอ่)
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8. แนวทางการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพฯ ประจําปีงบประมาณ 2560

1) ให้ อ .ก .พ .ร .  เกี่ยวกบัการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ทําหนา้ทีแ่ตง่ต ัง้คณะทํางานพจิารณาตวัชีว้ดัของสว่นราชการและจงัหวดั 

2)  แตง่ต ัง้คณะทํางานฯ รวม 6 คณะ เพือ่ทําหนา้ทีใ่นการพจิารณาการประเมนิสว่นราชการเป็นราย
กลุม่ ดงันี ้
กลุ่ม 1 : กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานพระพุทธแห่งชาต ิสํานักงานราชบัณฑติยสภา สํานักงานคณะกรรมการ
 พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

กลุ่ม 2 : กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
 ลงทนุ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน

กลุม่ 3 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการวจิัย
แหง่ชาติ

กลุม่ 4 : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงการตา่งประเทศ ศนูยอ์ํานวยการบรหิารจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ สํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติในภาครัฐ

กลุม่ 5 : สํานักนายกรัฐมนตร ีสํานักพระราชวงั สํานักราชเลขาธกิาร
กลุม่ 6 : กลุม่จังหวดัและจังหวดั

3)  คณะทํางานฯ ประชุมเพือ่พจิารณาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
นํา้หนกัของตวัชีว้ดั เพือ่ใชป้ระเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ
ราชการ ตามมาตรา 44

แนวทางการกาํหนดตวัชีว้ดัการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



คณะที ่4

1. ก.มหาดไทย
2. ก.ยตุธิรรม
3. ก.การตา่งประเทศ
4. ศอ.ปต. ปปง. ปปท.

8. แนวทางการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ตอ่)
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คณะที ่1

1. ก.ศกึษาธกิาร
2. ก.สาธารณสขุ
3. ก.การพฒันาสงัคมฯ
4. ก.วฒันธรรม
5. สํานกังานพระพทุธ 
สนง.ราชบณัฑติยสภา
สํานกังาน กปร.

คณะที ่5

1. สํานกันายกรฐัมนตร ี
(12  กรม)

2. สํานกัพระราชวงั                                 
สํานกัราชเลขาธกิาร

คณะที ่2

1. ก.การคลงั
2. ก.พาณชิย์
3. ก.อตุสาหกรรม
และ BOI

4. ก.การทอ่งเทีย่วฯ
5. ก.คมนาคม
6. ก.แรงงาน

คณะที ่6

กลุม่จงัหวดัและจงัหวดั

คณะที ่3

1. ก.ทรพัยากรธรรมชาตฯิ
2. ก.เกษตรฯ
3. ก.พลงังาน
4. ก.ดจิทิลัฯ
5. ก.วทิยาศาสตรฯ์
6. สนง.คกก.วจิยั



แนวทางการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดําเนนิการตามคําสัง่หวัหนา้ คสช. ซึง่กําหนดผูป้ระเมนิ คอื 

(1) นายกรัฐมนตร ีรองนายกรัฐมนตร ีหรอืรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรวีา่การ หรอืรัฐมนตรชีว่ยวา่การ
(3) เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมนิเบือ้งตน้)

รอบการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กําหนดรอบการประเมนิตามคําสัง่หวัหนา้ คสช. ปีละ 2 ครัง้ ดงันี้

รอบที ่1  ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม ถงึวันที ่31 มนีาคม ของทกุปี
รอบที ่2  ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน ถงึวันที ่30 กนัยายน ของทกุปี

8. แนวทางการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ตอ่)

การรายงานผลการประเมนิผลสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพใน
การปฏบิตัริาชการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนนิการพัฒนาและปรับปรงุระบบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการ
ป รับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติร าชการ  ผ่านทางระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ และพัฒนาไป
สูก่ารเชือ่มโยงกับระบบ PMOC ของนายกรัฐมนตร ีเพือ่ใหก้ารรายงานผลรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 
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คณะทาํงานพจิารณาการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ (มาตรา 44) 

คณะทาํงานพจิารณาการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ (มาตรา 44) 

1. กรรมการ ก.พ.ร. /อ.ก.พ.ร./ผูท้รงคณุวฒุ ิ       เป็นประธานคณะทํางาน 

2. ผูแ้ทนสํานักงาน ก.พ.ร.                     เป็นคณะทํางาน

3. ผูแ้ทน สศช.                     เป็นคณะทํางาน

4. ผูแ้ทนสํานักงบประมาณ                     เป็นคณะทํางาน

5. ผูท้รงคณุวฒุ ิจํานวน 3-5 คน               เป็นคณะทํางาน 

1. พจิารณาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย เกณฑก์ารใหค้ะแนน และนํ้าหนักตวัชีว้ดัของสว่นราชการและจังหวดั

2. พจิารณาความเหมาะสมของตวัชีว้ดัระหวา่งกระทรวงทีม่เีป้าหมายรว่มกนั (Joint KPIs) /ตวัชีว้ดัรว่มระหวา่งกระทรวงและจังหวดั 
(Function-Area KPIs) คา่เป้าหมาย เกณฑก์ารใหค้ะแนน และนํ้าหนักตวัชีว้ดั

3. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามทีค่ณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่วกบัการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพใน
การปฏบิตัริาชการมอบหมาย 

องคป์ระกอบ

อาํนาจหนา้ที่

8. แนวทางการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ตอ่)



รอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ  
2559 2560

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

รอบที ่1
(1 ต.ค. 59 –
31 ม.ีค. 60)

ระยะเวลาการเก็บขอ้มลู รอบที ่1
(1 ต.ค. 59 – 28 ก.พ. 60)

รอบที ่2
(1 เม.ย. 60 –
30 ก.ย. 60)

ระยะเวลาการเก็บขอ้มลู รอบที ่2
(1 ม.ีค. 60 – 31 ก.ค. 60)

Site Visit

สกพร แจง้ตัวชีว้ัดและเกณฑ์
  ทัง้ 2 รอบใหส้ว่นราชการ

สว่นราชการจัดทํารายงานการประเมนิฯ
(week 3 ของเดอืนมนีาคม)

เลขาธกิาร ก.พ.ร. รายงานผลประเมนิฯ 
เบือ้งตน้ (week 4 ของเดอืนมนีาคม)

ส ก.พ.ร. รวบรวมผลประเมนิรอบ 1
เสนอนายกรัฐมนตรี

รนม/รมต/รมช สง่ผลประเมนิใหก้บัสํานักงาน ก.พ.ร. 
(week  1 ของเดอืนเมษายน)

สว่นราชการจัดทํารายงานการประเมนิฯ 
(week 3 ของเดอืนสงิหาคม)

เลขาธกิาร ก.พ.ร. รายงานผลประเมนิฯ 
เบือ้งตน้ (week 4 ของเดอืนสงิหาคม)

รนม/รมต/รมช สง่ผลประเมนิใหก้บั
สก.พ.ร. (week 1 ของเดอืนกนัยายน)

สํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมเสนอ
นายกรัฐมนตรี (week 2 ของเดอืน
กนัยายน)

Site Visit

8. แนวทางการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 (ตอ่)
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