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การจัดการความรู้ 
แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 หลักการและเหตุผล 

 ด้วยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบ         
การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้  ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ          
การประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมิน         
ส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และให้น า
แบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2558 และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่        
7 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการและจังหวัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ดังกล่าวจะช่วยในการพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล 
การแก้ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยสามารถน าผลงานไปใช้ประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าองค์ความรู้ เรื่องแนวทางการประเมินส่วนราชการ  ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้
เป็นองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน โดยได้รวบรวมหลักเกณฑ์ตามกรอบ    การ
ประเมิน ประเด็นการประเมิน กลไกการประเมิน รอบการประเมิน และขั้นตอนการประเมิน รวมถึง วิธีการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมการจัดหางาน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน สามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการ การแก้ไขปัญหาและการอ านวย       
ความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ในภาพรวมของกรมการจัดหางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ        
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดไว้ 
 
 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงาน ก.พ.ร. 
2. เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมการจัดหางาน ได้อย่างถูกต้อง 
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 ความรู้จากหลักวิชาและทฤษฏี 
 
หลักการ 
 หลักการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้ 
 1. กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
   องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตาม 
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล  หรือมติ
คณะรัฐมนตรี(Function Base)  
   องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป 
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ  การด าเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda Base)  
   องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด (Area Base)  
   องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base)  
   องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)  
 2. การก าหนดจ านวนตัวชี้วัดของทุกองค์ประกอบ มีจ านวนรวม 10 ตัวชี้วัด โดยองค์ประกอบที่ 1 
องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 จ านวนไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดภารกิจส าคัญของรองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีก าหนด 1 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 จ านวนองค์ประกอบละ 2 ตัวชี้วัด  
 3. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี จะเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัด Agenda ทีส่ าคัญ 
 4. ปรับค านิยามและประเด็นการวัดในแต่ละองค์ประกอบเพ่ือให้ชัดเจนมากข้ึน ได้แก่  
   ก าหนดตัวชี้วัดการบูรณาการการท างานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) ไว้ในองค์ประกอบที่ 2 
(Agenda Base) เนื่องจากตัวชี้วัด Joint KPIs เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม Agenda ส าคัญที่มี
การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  
   ก าหนดให้มีตัวชี้วัดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด (Function-Area KPIs)        
ในองค์ประกอบที่ 3 (Area Base) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการประเมิน ประสิทธิภาพในการ   
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่  
   ก าหนดการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ฯ ในองค์ประกอบที่ 4 
(Innovation Base) ให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 (Government 4.0)  
 5. ปรับการประเมินการพัฒนานวัตกรรมเฉพาะในรอบการประเมินที่ 2 โดยเสนอนวัตกรรมในรูปแบบ 
นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) หรือนวัตกรรมการให้บริการ (Service Innovation) หรือ
นวัตกรรมการ บริการ/ องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นต้น  
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 6. ปรับวิธีการประเมินผล ในองค์ประกอบที่  5 Potential Base เป็นการจัดท าและด าเนินการ          
ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาทของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยประเมินผลจาก ผลผลิตเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ Government 
Fiscal Management Information System (GFMIS)  
 7. การยกเลิกตัวชี้วัด และเพ่ิมตัวชี้วัด ได้แก่  
   ยกเลิกตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ด าเนินการ
ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
   เพ่ิมตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base และในองค์ประกอบที่ 5 Potential Base 
ดังนี้  
   - ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ตาม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และ วันที่ 25 สิงหาคม 
2560  
   - ตัวชี้วัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ในองค์ประกอบที่ 5 Potential Base ตามข้อ
สั่งการ นายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2560  
 8. ปรับรอบการประเมินผล ประเมินผลปีละ 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้  
   รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
   รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่  30 กันยายน 
 
กรอบการประเมิน 
 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

1. ประสิทธภิาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย 
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Function Base) 

1. การด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที ่
ปกติหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
2. การด าเนินงานตามกฎหมาย 
3.  การด าเนินงานตามนโยบาย และแผนของรัฐบาล  
     และมติ-คณะรัฐมนตรี 
4.  การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ตัวชี้วัด 
(5+1 บังคับ) 

2. ประสิทธภิาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษหรือ    
การบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda 
Base) (ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วดั) 

1. การด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2.  การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
3.  การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับ 
     มอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/รองนายยก 
     รัฐมนตรี/รฐัมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
4.  การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหลาย 
     หน่วยงาน (Joint KPIs) 
5.  การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
 (บังคับเฉพาะส่วนราชการ) 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

3. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด       
กลุ่มจังหวัด (Area Base) 
(ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน) 

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  
2. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด 
(Function-Area KPIs) 
 
 

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

1. การพัฒนานวัตกรรม โดยเสนอข้อเสนอฯ ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เช่น 
    1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)      
เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย 
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็น    
ย่านนวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมไทย เป็นต้น 
    1.2 นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation)      
เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการ
ภาครัฐการปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 
    1.3 นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative  or 
Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุง
กระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ 
หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น 
PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการพัฒนา   
และปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 
1 งาน /1 กิจกรรม เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ  
การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่าง หน่วยงาน การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน 
 
  

   2 ตัวชี้วัด 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

5. ศักยภาพในการด าเนินการของ
ส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  
 1.1 การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ      
ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  
 1.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ Government 
Fiscal Management Information System (GFMIS)  
2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
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กลไกการประเมิน 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จะมีคณะท างาน
พิจาณาตัวชี้วัดของส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ท าหน้าที่พิจารณาระบบการประเมินและแนวทางการประเมิน   
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาตัวชี้วัด
ของส่วนราชการและจังหวัด 
 2. คณะท างานพิจาณาตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด คณะท างานพิจาณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ
และจังหวัด มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 องค์ประกอบ 
 1) กรรมการ ก.พ.ร./อ.ก.พ.ร./ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะท างาน 
 2) ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.    เป็นคณะท างาน 
 3) ผู้แทน สศช.     เป็นคณะท างาน 
 4) ผู้แทนส านักงบประมาณ     เป็นคณะท างาน 
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 – 5 คน   เป็นคณะท างาน 
 มีอ านาจหน้าที่ 
 1) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดของส่วนราชการ
และจังหวัด 
 2) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPIs) /ตัวชี้วัด  
ร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ค่าเป้าหมาย เกณฑก์ารให้คะแนนของ ส่วนราชการ
และจังหวัด 
 3) พิจารณาเรียกให้ส่วนราชการ/จังหวัดเข้าชี้แจงข้อมูลตามเหมาะสม 
 4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการ    
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมอบหมาย 
 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
 หลักเกณฑ์ในการก าหนดตัวชี้วัด : การก าหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีการพิจารณาก าหนดโดยอาศัยนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  
ดังนี้ 
 1. นโยบายของรัฐบาล 
 2. แนวทางการพัฒนา Thailand 4.0 
 3. การพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 
 4. ตัวชี้วัดที่เป็นสากล (International KPIs) เช่น การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านผลิตภาพแรงงาน ของ IMD เป็นต้น 
 5. การบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลางเพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงสู่
เป้าหมายระดับชาติ เช่น ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ สภาพัฒน์ เป็นต้น 



                                                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
                                                                                                                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7 

 6. ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด และตัวชี้วัดจุดเน้นของจังหวัดตามยุทธศาสตร์/แผนฯ 12/
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 7. ตัวชี้วัดบังคับ จะเป็นตัวชี้วัดที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัด Agenda ที่ส าคัญ 
เช่น การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นต้น 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีรายละเอียดตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงาน และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
องค์ประกอบที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นในแต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกันไป 

โดยตัวชี้วัดจะถูกก าหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหนา้ที่
ความรับผิดชอบหลัก 
2. การด าเนินงานตามกฎหมาย 
3. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 
4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

องค์ประกอบที่ 2 ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
1. ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2. ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 

องค์ประกอบที่ 3 ตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นในแต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกันไป (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้อง
ประเมิน) 
โดยตัวชี้วัดจะถูกก าหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. การด าเนินงานตามภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
2. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด 

องค์ประกอบที่ 4 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ 
1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

 
 ในที่นี้ จะชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดเฉพาะองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 
เท่านั้น เนื่องจากทุกหน่วยงานต้องใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกัน แต่องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 3 
รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละหน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 2 : ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 เป็นตัวชี้วัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วน
ราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ       
ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
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ประเด็นเรื่อง ตัวช้ีวัด 
ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ 

 ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ความทันต่อสถานการณ ์ ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 “ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน” 
 เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณ/จ านวนครั้ง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ       
ตามแผนการด าเนินงานของส่วนราชการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
ด าเนินการตามแผนฯ 

ระหว่าง ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ 
ระหว่าง เม.ย. 2561 – ก.ย. 2561 

ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

แนวทางด าเนินการ   
การด าเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ            แก่

ประชาชน” มีข้ันตอนการด าเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
 1. ส่วนราชการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยส่วนราชการจะต้องจัดท า
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยก าหนดประเด็นหารือเรื่องที่มีความส าคัญที่จะต้องสร้าง
ความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และส่วนราชการจะต้องน าไปก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน และระบุ
ประเภทสื่อเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  
 2. ส่วนราชการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 100) 
 3. ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน    
ที่ก าหนดไว้ในข้อ1 
  
ตัวช้ีวัดที่ 2 “ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์” 
 เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์            
โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการชี้แจง
ประเด็นข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของ          
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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เกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 :  
ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวโดยพิจารณาคุณภาพการชี้แจง

ประเด็นข่าว ได้แก่ ชี้แจงภายในเวลาที่ก าหนด (ตรงเวลา) เนื้อหามีความครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทาง
การเผยแพร่โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ตรงเวลา   

- ตรงเวลาภายใน 1 วัน  ได้  1 คะแนน  
- เกิน 1 วัน หรือไม่ตอบ  ได้  0  คะแนน 

  เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น  
  - ครบถ้วนทุกประเด็น  ได้  1  คะแนน 
  - ตรงบางประเด็น  ได้  0.5  คะแนน 
  - ไม่ตรงประเด็น   ได้  0 คะแนน 
  ช่องทางการเผยแพร่ 
  - 3 ช่องทาง หรือ มากกว่า  ได้ 1 คะแนน 
  - 1 หรือ 2 ช่องทาง   ได้ 0.5 คะแนน 
  - ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่างทางต่างๆ ได้ 0 คะแนน  
 ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ       
1วันท าการ และมีคะแนนการประเมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป  
เกณฑ์การประเมินรอบที่ 2 :  (เมษายน 2561 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย  

หลักการก าหนดประเด็น คือ  
 ประเด็นตามกระแส  

 - สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
 - มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน 
 - เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือภารกิจส าคัญของรัฐบาล 
 - ประเด็นที่สื่อมวลชนอาจน าเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

 ประเด็นเชิงรุก  
 ประเด็นเชิงบวก นโยบายหรือภารกิจส าคัญของรัฐบาลมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนจ านวนมาก
จะต้องมีครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 10 คะแนน จากเดิม 3 คะแนน แบ่งเป็น ทันเวลา 1 คะแนน 
คุณภาพเนื้อหา 1 คะแนน วิธีการชี้แจง 4 คะแนน และช่องทางการเผยแพร่ 4 คะแนน ปรับเกณฑ์การผ่าน การ
ประเมินใหม่ดังนี้  
 - เกณฑ์ประเมิน 6 คะแนน = ผ่าน 
 - เกณฑ์ประเมิน 9 คะแนน = ผ่านระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 ถ้าไม่ผ่านในการชี้แจงครั้งเดียวถือว่าตก 
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ชี้แจง 1 วัน ชี้แจงมากกว่า 1 วัน 
ทันเวลา 1 คะแนน 
คุณภาพเนื้อหา 1 คะแนน 
 ที่มาที่ไป/ข้อเท็จจริง/การแก้ปัญหา 
วิธีการชี้แจง (4 คะแนน) 
 - แถลงข่าว 2 คะแนน 
 - Facebook live 2 คะแนน 
 ช่องทางการเผยแพร่ (4 คะแนน) 
 - เว็บไซต์กระทรวงและ GNews 1 คะแนน 
 - เว็บไซต์ภายนอก หรือโซเซียลมีเดียของ 
             หน่วยงานและภายนอก 1 คะแนน 
 - สื่อสิ่งพิมพ์ 1 คะแนน 
 - ทีวีหรือวิทยุ 1 คะแนน 

ทันเวลา 1 คะแนน 
คุณภาพเนื้อหา 1 คะแนน 
 ที่มาที่ไป/ข้อเท็จจริง/การแก้ปัญหา 
วิธีการชี้แจง (4 คะแนน) 
 - แถลงข่าว 1 คะแนน 
 - Facebook live 1 คะแนน 
 - Clip 2 คะแนน 
 ช่องทางการเผยแพร่ (4 คะแนน) 
 - เว็บไซต์กระทรวงและ GNews 1 คะแนน 
 - เว็บไซต์ภายนอก หรือโซเซียลมีเดียของ 
              หน่วยงานและภายนอก 1 คะแนน 
 - สื่อสิ่งพิมพ์ 1 คะแนน 
 - ทีวีหรือวิทยุ 1 คะแนน 

10 คะแนน 10 คะแนน 
เจ้าภาพตัวชี้วัด : 1. ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 2. กรมประชาสัมพันธ์ 

แนวทางด าเนินการ   
 การด าเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์” มีข้ันตอนการด าเนินการ 
3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
 1. ส านักโฆษก และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่า   
จะเก่ียวข้องแก่ส่วนราชการ 
 2. ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่จะต้องชี้แจง 
 3. ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว 

3.1 ประเด็นข่าวที่ชี้แจง 
3.2 รายละเอียด/เนื้อหาการชี้แจง 
3.3 วัน เวลา ที่ชี้แจง 
3.4 ช่องทางการเผยแพร่ 
 

องค์ประกอบท่ี 4 : ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน 

ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 
เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม โดยต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป 
 การประเมินผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมในเบื้องต้น จะพิจารณา
ข้อเสนอของส่วนราชการที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม จึงจะพิจารณาในส่วนคุณภาพของนวัตกรรม
ต่อไป 
 1. การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึงความเป็น
นวัตกรรม ดังนี้ 
  1.1 ข้อเสนอต้องมีลักษณะเป็นนวัตกรรม 
    นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดองค์กร การด าเนินงาน และการ
ให้บริการอันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวคิดปฏิบัติ
ต่างๆ   ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน            
(ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
  1.2  ต้องเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน หรือถ้าเป็นเรื่องเดิมต้องมีลักษณะที่มี      
ผลการด าเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นผลชัดเจน  
  1.3   ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น 
 2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วนของเนื้อหา และ
คุณภาพของนวัตกรรม 
  2.1 ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) ประกอบด้วย หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2 คุณภาพของนวัตกรรม (80 คะแนน) ประกอบด้วย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อย  
หนึ่งด้าน มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
สอดรับต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน       
มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานการด าเนินงานจริง ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 “การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  
 การด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ จ านวน 12 เรื่อง ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 1.  การลดพลังงาน ก าหนดค่าเป้าหมายการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 10 (ทุกเดือน) เทียบกับ              
ค่ามาตรฐาน โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน www.e-report.energy.go.th        ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
 
 2. การลดกระดาษ ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง รอบ 12 เดือน 
ลดลงได้ร้อยละ 10 โดยรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการนับสะสม เทียบกับจ านวนเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับการซื้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ส่วนราชการรายงานผล        
การด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการจัดซื้อกระดาษ 
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 3. การประหยัดงบประมาณ ก าหนดค่าเป้าหมายงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ในรอบ 12 เดือน 
ลดลงได้ร้อยละ 5 โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ซึ่งเป็นการนับสะสม โดยงบประมาณ           
ที่ส่วนราชการสามารถน ามาประหยัดได้นั้นจะต้องเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนินงาน งบลงทุน              
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้ง
ส่วนอ่ืนๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถน ามาประหยัดงบประมาณได้ โดยให้ส่วนราชการรายงานผล        
การด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประหยัดงบประมาณได้ 
 4. การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการในรอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) และ
ก าหนดค่าเป้าหมาย/ผลผลิต โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน และให้เริ่มรายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่
เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนจนกระทั้งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วยตามแผน 
 5. กิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 6 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากประเภท
เรื่องที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (2) การบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วน
ราชการ (5) การประหยัดทรัพยากร โดยเริ่มด าเนินการเมื่อใดก็ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้
รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน นับแต่วันเริ่มต้นกิจกรรมจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 การประเมินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พิจารณาจากจ านวนผลผลิตที่ส่วนราชการ
สามารถด าเนินการได้ตามแผนเทียบกับจ านวนผลผลิตตามแผนทั้งหมด (ในรอบการประเมิน) ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
สูตรค านวณ 

จ านวนผลผลิตที่สามารถด าเนินการได้ตามแผน  X  100  =  ร้อยละ   

         จ านวนผลผลิตตามแผนทั้งหมด 

องค์ประกอบท่ี 5 : ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
                       (Potential Base) 
 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( Potential Base) 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ประเด็น ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน 

ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ 
 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 2 : การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 “การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” 

การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นการจัดท าและด าเนินการ      
ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาทของส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรอบการประเมิน เทียบกับ      
การ ใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ Government Fiscal Management Information 
System (GFMIS) 
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2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ โดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี้ (1) วงเงิน 
งบประมาณสูงสุด (2) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ     
(3) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายส าคัญ/นโยบายเร่งด่วนการปฏิรูปประเทศ เช่น 
การแก้ไขปัญหามนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ(4) งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร ซึ่งแต่ละ
โครงการจะต้องมีรหัสงบประมาณท่ีเป็นเลขรหัส 16 หลัก เพ่ือใช้ในการติดตามผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ
ของแต่ละโครงการกับกรมบัญชีกลาง 

3. การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ 
  ในรอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) ให้ส่วนราชการก าหนดแผน และตั้งค่า
เป้าหมายในการด าเนินงานของแต่ละโครงการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในรอบ  
การประเมินที่ 1 
  ในรอบการประเมินที่ 2 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61) ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย
ผลผลิตที่จะส่งมอบในแต่ละโครงการ และก าหนดเป้าหมายการใช่จ่ายเงินงบประมาณในรอบการประเมินที่ 2 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการในช่วง 6 เดือนแรก 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิต        
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือแสดงถึงศักยภาพ
ของส่วนราชการในรอบ 12 เดือน 

การคิดคะแนนประเมิน : 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลผลิตโครงการ 

ผลการเบิกจ่าย GFMIS 
ดีมาก 

(ตั้งแต่“90 – 100%) 
ดี 

(70 – 89.99) 
ปรับปรุง 

(ต่ ากว่า“70%) 
ดีมาก 

(ตั้งแต่“90 – 100%) 
สูงกว่าเป้าหมาย   

ดี 
(70 – 89.99) 

 เป็นไปตามเป้าหมาย  

ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า“70%) 

  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100%)    
และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมา (ตั้งแต่ 90 – 100%) 

 เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก 
(ตั้งแต่ 90 – 100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100%) และนอกเหนือจากกรณีที่   
ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับ
ปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผล
การเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 
หมายเหตุ : ส่วนราชการมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายหรือเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้นับว่า         
ผ่านการประเมินในระดับตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 “การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ” 

การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organization Transformation Plan) เป็นการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560       
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพ่ือปฏิรูปไปสู่
ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/        
ด้านกระบวนการท างาน/ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน)) ทั้งนี้ 
ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพ่ือรับผิดชอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภายในองค์การ           
ที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูป ในภาพรวมโดยให้พิจารณามอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่
ก ากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว 
แนวทางการด าเนินการ : 

การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การตามตัวชี้วัดนี้ แยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัด  
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง) 
 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง 
และแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

 รายละเอียดการด าเนินงาน 
1. แผนปฏิรูปองค์การ
ระดับกระทรวง 

ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง 
 1.1 ความเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับนโยบายที่ส าคัญของประเทศ 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนฯ 12/นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0)  
 1 . 2  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ปั จ จั ย สภ าพแวดล้ อมภ ายนอก  ( external 
environment) ที่มีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง  
 1.3 การวิ เคราะห์ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งของกระทรวง 
(Organization Capacity) ในด้านต่างๆ (เช่น โครงสร้าง กระบวนงาน 
กฎหมาย บุคลากร เทคโนโลยี เป็นต้น) 
  1.4 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต 
  1.4.1 Value proposition statement  
  1.4.2 Portfolio analysis  
  1.4.3 Business model  
  1.4.4 Government 4.0 : กระทรวง 4.0  
 1.5 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม  

2. แผนปฏิรูปองค์การ 
ระดับกรม 
(ส าหรับกระทรวงการ
ต่างประเทศให้ท าแผนปฏิรูป
องค์การในภาพกระทรวง) 
 
 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม 
 2.1 การวิเคราะห์ภารกิจของกรมในปัจจุบัน (As-Is) 
  2.1.1 วิเคราะห์ภารกิจหลัก vs ภารกิจรอง  
 2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม  (To-Be) 
  2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม  : ภารกิจหลัก               
(Core function) และภารกิจรอง (Non-Core function)  
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 รายละเอียดการด าเนินงาน 
 2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราก าลังที่จะรองรับ 
บทบาทใหม่ในอนาคต  
  2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนในระยะ 3 ปี  (ปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

 ส่วนที่ 3 ภาคผนวก  
 

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง  

 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนปฏิรูปองค์การ 
ระดับกรม 

ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกรม 
 1.1 ความเชื่อมโยงภารกิจของส่วนราชการกับนโยบายที่ส าคัญของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนฯ 12/นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0)  
 1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment)     
ที่มีผลกระทบต่อการท างานของส่วนราชการ  
 1.3 การวิเคราะห์ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งของส่วนราชการ
(Organization Capacity) ในด้านต่างๆ (เช่น โครงสร้าง กระบวนงาน กฎหมาย 
บุคลากร เทคโนโลยี เป็นต้น)  
 1.4 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการในอนาคต 
  1.4.1 Value proposition statement  
  1.4.2 Portfolio analysis  
  1.4.3 Business model  
  1.4.4 Government 4.0 : กรม 4.0 
ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม 
 2.1 การวิเคราะห์ภารกิจของกรมในปัจจุบัน (As-Is) 
  2.1.1 วิเคราะห์ภารกิจหลัก vs ภารกิจรอง  
 2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม  (To-Be) 
  2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม  : ภารกิจหลัก           
(Core function) และภารกิจรอง (Non-Core function)  
  2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราก าลังที่จะรองรับ
บทบาทใหม่ในอนาคต  
  2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
พ.ศ. 2564)  
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก  
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เกณฑ์การประเมิน :  
เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัด   

ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง) 
การประเมินผลพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การทั้ง 2 ส่วนคือ 
1. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง (ทุกกรมในสังกัดกระทรวงด าเนินการร่วมกัน) 
2. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม 
โดยพิจารณาผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 
 

 รอบการประเมินที่ 1 
(31 มี.ค. 61) 

รอบการประเมินที่ 2 
(30 ก.ย. 61) 

แผนปฏิรูปองค์การ
ระดับกระทรวง 

 ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้ 
   จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ  
   (ส่วนที่ 1 : 100%) 

 คว ามครบถ้ ว นขอ งประ เ ด็ น       
ตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผ ล ผ ลิ ต  (Output) ที่ ก า ห น ด        
ในแต่ละประเด็น ต้องเป็นรูปธรรม 
และสามารถวัดผลได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ในแต่ละป ี
 ห ากมี ร า ยละ เ อี ย ดครบถ้ ว น        
ในทุกประเด็นตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด จึงจะถือว่า “ผ่าน” 

แผนปฏิรูปองค์การ
ระดับกรม 

 ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้ 
   จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ  
    (ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 3 : 100 %) 

หมายเหตุ : ผลผลิต (Output) ที่จะได้รับเมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ติดตาม
ประเมินผลในงบประมาณปี พ.ศ. 2562-2564 ต่อไป 

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง  

การประเมินผลพิจารณาจากผลการด าเนินงานจากการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การเทียบกับค่าเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 

 รอบการประเมินที่ 1 
(31 มี.ค. 61) 

รอบการประเมินที่ 2 
(30 ก.ย. 61) 

แผนปฏิรูปองค์การ
ระดับกรม 

 ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้
จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ (ส่วนที่ 1 – 
ส่วนที่ 3 : 100% 

 ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง ป ร ะ เ ด็ น           
ตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผลผลิต (Output) ที่ก าหนดในแต่ละ
ประเด็น ต้องเป็นรูปธรรม และสามารถ
วัดผลได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี 
 ห า ก มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค ร บ ถ้ ว น              
ในทุกประเด็นตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
จึงจะถือว่า “ผ่าน” 

หมายเหตุ : ผลผลิต (Output) ที่จะได้รับเมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ติดตาม
ประเมินผลในงบประมาณปี พ.ศ. 2562-2564 ต่อไป 
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แนวทางการพิจารณาประเด็นการประเมินความครบถ้วนของข้อมูลการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ
พิจารณาจากข้อมูลที่ส่วนราชการวิเคราะห์และระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังนี้ 

แผนปฏิรูปองค์การ แบบฟอร์ม ประเด็นการประเมินความครบถ้วน 
ส่วนที่ 1 1.1  การวิเคราะห์ภารกิจของกระทรวงแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  

   20 ปี/แผนฯ 12/นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0 ได้อย่างครอบคลุม และ  
   ระบุในประเด็นที่เก่ียวข้องได้อย่างชัดเจน 

1.2  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวงครอบคลุม   
   ในทุกมิติ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ Disruptive Technology              
   และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก Mega tread ที่เกิดขึ้น อธิบายได ้
   อย่างชัดเจน 

1.3  การวิเคราะห์ organization capacity ของกระทรวง สามารถอธิบาย 
   และยกตัวอย่างได้ชัดเจนถึงสิ่งที่เป็นจุดแข็ง และจุดที่กระทรวงต้องพัฒนา 

1.4  การวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกระทรวงในอนาคต มีความเชื่อมโยง 
   ระหว่างผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง 
   และขีดความสามารถของกระทรวง และรองรับการขับเคลื่อน Gov. 4.0   
   ได้ครบทุกมิต ิ

1.5  การวิเคราะห์ Business model ในอนาคตของกระทรวงครอบคลุม      
   ทุกภารกิจหลักของกระทรวง และมีความเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์  
   Portfolio Analysis ของกระทรวง 

ส่วนที่ 2 2.1.1-2.2.1  การวิเคราะห์ภารกิจหลัก (Core function) ต้องมีความเชื่อมโยงกับ    
   หัวข้อ 1.4 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต 

2.2.1  ข้อเสนอการปรับเปลี่ยน ต้องแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระบบ 
   วิธีการท างานแบบเดิมได้อย่างชัดเจน 

2.2.1-2.2.3  ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนมีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน และ 
   สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น ลดอัตราก าลังขับเคลื่อน  
   Thailand 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว 

2.2.3  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของกรมมีการจัดล าดับความส าคัญในแต่ละด้าน  
   มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดในการก ากับ 
   ติดตามการด าเนินงาน สามารถน าไปวัดผลได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ต่อไป 

ส่วนที่ 3 3.1-3.3  ข้อมูลพื้นฐานของกรมในปัจจุบัน : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/หน้าที่และอ านาจ/ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/งบประมาณ/กฎหมายที่ส าคัญ/ 
   โครงสร้างและอัตราก าลัง 
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เงื่อนไขการประเมิน : 
1. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ        

ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และรูปแบบไฟล์ PDF ในระบบ e-SAR (แบบฟอร์มที่ 1.1 – 3.3)  
  การประเมินรอบท่ี 1 ภายในวันที่ 2 – 12 เมษายน 2561 
  การประเมินรอบท่ี 2 ภายในวันที่ 1 – 12 ตุลาคม 2561 
ส าหรับส่วนราชการกลุ่มที่ 1 การรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง 

(แบบฟอร์มที่ 1.1 – 1.5) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้รายงาน 
2. ให้ทุกส่วนราชการจัดส่งเอกสารไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 
  การประเมินรอบท่ี 1 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 
  ส่วนราชการกลุ่มที่ 1 : จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง และแผนปฏิรูปองค์การระดับ

กรมจ านวนอย่างละ 3 ชุด เพ่ือใช้น าเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ แผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง          
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดส่งรายงาน 

  ส่วนราชการกลุ่มที่ 2 : จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม จ านวน 3 ชุด เพ่ือใช้น าเสนอ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  การประเมินรอบท่ี 2 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561  
  จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวงและแผนปฏิรูปองค์การระดับกรมฉบับสมบูรณ์ (ปรับ

ตามข้อสังเกตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรม จ านวน 1 ชุด ส าหรับส่วนราชการกลุ่มที่ 1 แผนปฏิรูปองค์การระดับ
กระทรวง   ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดส่งรายงาน (ในกรณีที่ส่วนราชการไม่มีการแก้ไขในรอบ     
การประเมินที่ 1 ไม่ต้องจัดส่งแผนปฏิรูปองค์การ ให้จัดส่งเฉพาะแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรมเท่านั้น) 

การประเมินส่วนราชการ 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน รอบการประเมิน      
และข้ันตอนการประเมินโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้ประเมิน 
 ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้แก่ 
 1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 2) รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
 3) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น) 

2. ผู้รับการประเมิน 
 ส่วนราชการในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ระดับกรม และกระทรวงที่รับการประเมิน            
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 151 ส่วนราชการ 
 ทั้งนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้น าแนวทางการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรายงานต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับ
ส่วนราชการอ่ืนๆ โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
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3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ยังคงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเดิมเหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน   
ส่วนราชการฯ ประกอบด้วยการประเมินใน 2 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 การประเมินระดับตัวชี้วัด  
  การประเมินระดับตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
รอบการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 กรณี ดังนี ้

 ผ่าน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ไม่ผ่าน ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 3.2  การประเมินระดับองค์ประกอบ  
 การประเมินผลในแต่ละองค์ประกอบ พิจารณาจากผลการด าเนินงานในระดับตัวชี้วัด โดยมีเกณฑ์
การประเมิน 3 กรณี ดังนี้ 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
- ผ่านทุกตัวชี้วัด 
- ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชีว้ดั 

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

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
- ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 3 ตัวชีว้ัด 
- ไม่ผ่านทุกตัวชี้วัด 
- อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 

 3.3 สรุปผลการประเมินส่วนราชการ 
  สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในภาพรวม
ทั้ง 5 องค์ประกอบของส่วนราชการ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ หมายถึง ส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย           
ทุกองค์ประกอบการประเมิน 
  ระดับมาตรฐาน หมายถึง ส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบ
ทุกองค์ประกอบการประเมิน 
  ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง ส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย           
ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่าเป้าหมาย)  

4. รอบการประเมิน 
 ส่วนราชการผู้รับการประเมินจะต้องรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับส านักงาน ก.พ.ร. โดยรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda 
Base) องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
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กลุ่มจังหวัด (Area Base)  องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) ผ่านระบบการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยแบ่งรอบการประเมินออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
  รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี 
  รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปี 
5. ขั้นตอนการประเมิน  
 5.1 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และแจ้งกรอบ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในรอบการประเมินทั้ง 2 รอบ ให้แก่ส่วนราชการผู้รับการประเมิน 
 5.2 ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 3  
  รอบการประเมินที่ 1 (1ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ให้ส่วนราชการรายงานผลผ่านระบบ  
e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2561 
  รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) ให้ส่วนราชการรายงานผล     
ผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2561 
 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ( Innovation Base) 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม : การประเมินเฉพาะรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน –         
30 กันยายน 2561) ส่วนราชการรายงานผลตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมผ่านระบบการรายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ภายในสัปดาห์ที่ 3 ชองเดือนตุลาคม 2561 
  ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : การด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานจ านวน 12 เรื่อง มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง      
เป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน www.e-report.energy.go.th      
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
 2. การลดกระดาษ ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการจัดซื้อ
กระดาษ 
 3. การประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือน         
ที่มีการประหยัดงบประมาณได้ 
 4. การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมต่อเนื่อง          
เป็นประจ าทุกเดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 
 5. กิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 6 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ให้รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน 
นับแต่วันเริ่มต้นกิจกรรมจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 
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 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)  
  ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัดที่ 5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
 ส่วนที่ 1 : บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวงแรงงาน 
 ส่วนที่ 2 : บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมการจัดหางาน 
 ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก : ข้อมูลพื้นฐานกรมการจัดหางาน 
 5.3 การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงานของผู้ประเมิน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ประเมินแบ่งตามล าดับ     
การประเมิน ได้แก่ 
  1)  ผู้ประเมินเบื้องต้น ได้แก่ เลขาธิการ ก.พ.ร. ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปความเห็นการประเมิน
ส่วนราชการเบื้องต้นเป็นรายกระทรวง ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ในรูปแบบสัญลักษณ์           
ในลักษณะที่เป็น Info graphic และจัดส่งสรุปผล  การประเมินดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีต่อไป 
  2) ผู้ประเมิน ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการ 
ด าเนินการประเมินส่วนราชการเป็นรายกรม โดยพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพฯ ในแต่ละองค์ประกอบ
และสรุปผลการประเมินในภาพรวม 
   
 การจัดท าการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิ บัติราชการ         
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ขั้นตอนที่ 1 : รับฟังการชี้แจงแนวทางในการประเมินส่วนราชการฯ 
 ส านักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่ส่วนราชการต่าง ๆ รับทราบ          
และถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 ขั้นตอนที่ 2 : การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน  
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรับทราบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ และจัดท าสรุปแนวทางดังกล่าว   
น าเรียนผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ ดังนี้  
  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน และพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              เป็น
เจ้าภาพหลักในตัวช้ีวัดบังคับขององค์ประกอบที่ 2 ,4 และ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  1. องค์ประกอบท่ี 2 : ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
   มอบหมายกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ 
ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
    - ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน : 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ โดยส่วนราชการต้องจัดท าแผนการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ด าเนินการตามแผน และรายงานผลเทียบกับแผน 
    - ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ : ส านักโฆษกและศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC เป็นเจ้าภาพ และเป็นผู้ก าหนดประเด็นข่าวส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการและรายงานผลตามระยะเวลาที่ต้องการให้ตอบสนอง  
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  2. องค์ประกอบที่ 4 : ตัวชี้ วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 
   2.1  ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 12 เรื่อง (ก าหนดให้แผนของทุกส่วนราชการจะต้องมีการด าเนินการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การลด
กระดาษ 2) การใช้ระบบสารสนเทศ 3) การลดพลังงาน 4) การประหยัดงบประมาณ 5) การปราบปรามทุจริต 
6) การบูรณาการผลงาน และอีกจ านวน 6 เรื่องให้แต่ละส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกเพ่ิมเติม) ส่งให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. พร้อมทั้งประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องเพ่ือรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงาน
ในระบบ e-SAR ซึ่งจากการจัดประชุมพิจาณาคัดเลือกโครงการที่จะน ามาจัดท าแผนการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผล ดังนี้ 
    1) การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ ามัน)  หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
    2) การลดกระดาษ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
    3) การประหยัดงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
    4) การแก้ไขข้อร้องเรียนการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่สืบแล้วมีมูล          
ได้ร้อยละ 100 หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
    5) การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    6) การส่งเสริมการมีงานท าให้กับทหารกองประจ าการ ตามบันทึกข้อตกลง MOU หน่วยงาน
รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
    7) พัฒนาระบบเพ่ือบูรณาการแรงงานต่างด้าวระดับฝีมือช านาญการว่าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    8) ส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ (e-work@home) หน่วยงาน
รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการมีงานท า 
    9) การน าระบบและเครื่องมือในการ Recruitment ให้บริการจัดหางานในประเทศ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
    10) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานโดยใช้      
โปรแกรมไลน์@ หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
    11) ลดขั้นตอนการแจ้งการเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศที่เดินทางกลับประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว (Re-Entry) หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
    12) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ เสนอเลขาคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน
รับผิดชอบ : กองนิติการ 
   2.2 ตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม 
    มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานข้อมูลศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท าข้อเสนอ และโครงร่างเรื่องของการพัฒนานวัตกรรม    
ให้ส านักงาน ก.พ.ร.พิจารณา โดย กรมได้เสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ ระยะที่ 2” เป็นตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 



                                                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
                                                                                                                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 23 

  3. องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  
   3.1 ตัวชี้วัดการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
     มอบหมายกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาทของหน่วยงาน โดยเสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ และรายงานผล
การด าเนินงานเทียบแผน/ผลที่เกิดขึ้นจริง และเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ในรอบ  
6 เดือนแรก และรอบ 12 เดือน โดยโครงการที่ เสนอเป็นตัวชี้วัดการจัดท าและด าเนินการตามแผน             
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 
    1) ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า  
    2) โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  
    3) กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
    4) โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ  
    5) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์  
    6) กิจกรรมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการมีงานท า (โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2)  
    7) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
    8) กิจกรรรมสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
    9) โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว 
เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    10) โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
   3.2 ตัวชี้วัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
     มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดท าแผนปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางาน           
ส่งส านักงาน ก.พ.ร. ในรอบการประเมินที่ 1 เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อสังเกต และให้
ส่วนราชการส่งแผนปฏิรูปฉบับสมบูรณ์ในรอบการประเมินที่ 2 โดยมีโครงร่างแผน ประกอบด้วย บทวิเคราะห์
ภารกิจของกรม ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม โครงสร้างและก าลังคนที่จะรองรับบทบาท
ใหม่ สิ่งที่ต้องด าเนินการในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) และภาคผนวก (ข้อมูลพื้นฐานของกรมในปัจจุบัน) 

  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ และพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            เป็น
เจ้าภาพหลักในตัวชี้ วัดหลัก และตัวชี้วัดร่วมขององค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
  1. ส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมกระทรวงแรงงาน และกรมการจัดหางาน ร่วมหารือเพ่ือพิจารณา     
ความเหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 และแจ้งตัวชี้วัด          
ให้กรมการจัดหางานทราบ 
  2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งการก าหนดตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2         
ของกรมการจัดหางานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตัวชี้วัดที่กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และตัวชี้วัดร่วม
ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
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    - องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ 
      1) อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านผลิตภาพแรงงาน 
(Labor Productivity) โดย IMD (ตัวชี้วัดร่วม) กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก 
      2) ความส าเร็จของแรงงานได้รับการบรรจุงาน (ตัวชี้วัดหลัก)  มอบหมายกองพัฒนาระบบ
บริการจัดหางาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
          - ร้อยละของแรงงานที่ได้รับบรรจุงานในประเทศ 
       - ร้อยละของแรงงานคนพิการที่ได้รับบรรจุงานในประเทศ 
                       - ร้อยละของแรงงานผู้สูงอายุมีงานท า 
      3) แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการท างานที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ตัวชี้วัดหลัก) มอบหมายส านัก
บริหารแรงงานต่างด้าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
    - องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน  
หลายหน่วยงาน (Agenda Base) ได้แก่  
      ความส าเร็จในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงาน
ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็น Joint KPI (ตัวชี้วัดร่วม) 
      1) อันดับที่ดีข้ึนในรายงานประจ าปีสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
       2) ความส าเร็จในการด าเนินตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
และแรงงานผิดกฎหมาย 

  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการด าเนินการของ       
ส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ตัวชี้วัด : การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
  1. แต่งตั้งคณะท างานปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางาน เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการจัดท า       
แผนปฏิรูปองค์การ 
  2. จัดประชุมคณะท างานปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางาน เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิรูปองค์การและร่วมพิจารณาวิเคราะห์โครงร่างแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนที่ 2 : บทวิเคราะห์บทบาท
ภารกิจของกรม ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ภารกิจของกรมในปัจจุบัน (As-Is) และการจัดท าข้อเสนอ      
การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม (To-Be) ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ดังนี้ 
  - แบบฟอร์ม 2.1.1 วิเคราะห์ภารกิจหลัก vs ภารกิจรอง 
  - แบบฟอร์ม 2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : ภารกิจหลัก และภารกิจรอง 
  - แบบฟอร์ม 2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราก าลังที่จะรองรับบทบาทใหม่         
ในอนาคต 
  - แบบฟอร์ม 2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
  3. ปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนที่ 2 : บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม ซึ่งประกอบด้วย      
การวิเคราะห์ภารกิจของกรมในปัจจุบัน (As-Is) และการจัดท าข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม 
(To-Be) ตามมติที่ประชุมคณะท างานปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผน
ปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดตามรอบของการประเมิน 
 



                                                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
                                                                                                                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25 

 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดท าแผนการด าเนินงานและข้อเสนอ 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินการประสานหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละตัวชี้วัด รวมถึงหน่วยงาน     
ที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ จัดท าแผนการด าเนินงานและข้อเสนอ ขององค์ประกอบที่ 2, 4 และ 5 ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบที่ 2 : ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการกรม จัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด  

 
ตัวอย่างแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
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 2. องค์ประกอบที่ 4 : ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ  
  2.1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกรมได้เสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2” โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร จัดท าข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ตัวอย่างข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
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  2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้น าข้อมูลจากการจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ และพิจารณาโครงการส าหรับเป็นตัวชี้วัดบังคับในองค์ประกอบที่ 2,4 และ 5 
มาจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพของกรมการจัดหางาน จ านวน 12 เรื่อง ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด  

ตัวอย่างแผนพัฒนาประสิทธิภาพของกรมการจัดหางาน 
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 2. องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในส่วน
ของตัวชี้วัดการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการ จัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 10 
โครงการ ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ตัวอย่างแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 4 : ติดตามผลการด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละตัวชี้วัด รวมถึง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด และรวบรวมข้อมูลที่ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดขององค์ประกอบที่ 1 – 5  
  องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ(Function Base)  
  1. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านผลิตภาพแรงงาน (Labor 
Productivity) โดย IMD (ตัวชี้วัดร่วม) กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก 
   - เจ้าภาพหลักเป็นผู้รายงาน โดยประเมินเฉพาะรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 
2561) และผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2561 
    2. ความส าเร็จของแรงงานได้รับการบรรจุงาน (ตัวชี้วัดหลัก)  
   2.1  ร้อยละของแรงงานที่ได้รับบรรจุงานในประเทศ 
   2.2  ร้อยละของแรงงานคนพกิารที่ได้รับบรรจุงานในประเทศ 
                 2.3  ร้อยละของแรงงานผู้สูงอายุมีงานท า 
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   - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จากกองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามรอบการประเมิน คือ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม – 
31 มีนาคม 2561) พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2561 และ
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ภายใน  
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2561 
 

ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

ตัวอย่างการรายงานผลในระบบ e-SAR 
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   3. แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการท างานที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ตัวชี้วัดหลัก) มอบหมาย       
ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
   - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จากส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามรอบการประเมิน คือ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2561) 
พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2561 และรอบการประเมินที่ 2 
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2561 
 

ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการรายงานผลในระบบ e-SAR 

 
 



                                                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
                                                                                                                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 31 

  องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)  
  1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
    1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
     1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
   -กลุ่มพัฒนาระบบบริหารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
ส านักงานเลขานุการกรม เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามรอบการประเมิน คือ รอบการประเมินที่ 1 
(1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2561) พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 
2561 และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-SAR 
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2561 

ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 
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 ตัวอย่างการรายงานผลในระบบ e-SAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. ความส าเร็จในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงาน     
ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็น Joint KPI (ตัวชี้วัดร่วม) 
    2.1 อันดับที่ดีขึ้นในรายงานประจ าปีสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
     2.2 ความส าเร็จในการด าเนินตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และ
แรงงานผิดกฎหมาย 
   - เจ้าภาพหลักเป็นผู้รายงาน โดยประเมินเฉพาะรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) 
และผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2561 
  องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด   
กลุ่มจังหวัด (Area Base)   
  - ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ ไม่ต้องประเมิน 
  องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base)  
 1. ตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ านวน 12 เรื่อง 
  - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานเลขานุการกรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กองบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ กองนิติการ กองส่งเสริมการมีงานท า กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และศูนย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ    
e-SAR ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
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ตัวอย่างรายงานผลตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการรายงานผลในระบบ e-SAR 
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2. ตัวชี้ วัดการพัฒนานวัตกรรม  “การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทย                  
ไปต่างประเทศ ระยะที่ 2”  
      - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน โดยรายงานเฉพาะรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน –        
30 กันยายน 2561) พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2561 

ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงาน 
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ตัวอย่างการรายงานผลในระบบ e-SAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)  
 1. ตัวชี้วัดการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 10 โครงการ 
 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามรอบการประเมิน คือ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2561) 
พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2561 และรอบการประเมินที่ 2 
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ภายในสัปดาห์ที่ 3  ของเดือนตุลาคม 2561  
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ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงาน 
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2. ตัวชี้วัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

   - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดท าแผนปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางาน ตามมติที่ประชุม
คณะท างานปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางานตามแบบรายงานที่ส านักงาน ก.พ.ร ก าหนด และรายงานผล
รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2561) ทางระบบ e-SAR ภายในวันที่ 2-12 เมษายน 2561 
พร้อมทั้งจัดส่งรายงานในรูปแบบของเอกสารให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ส าหรับรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) 
จัดท ารายงานการปรับปรุงแบบข้อเสนอการปรับเปลี่ยนในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)   
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรายงานระบบ e-SAR ภายในวันที่ 1-12 ตุลาคม 2561 
พร้อมทั้งจัดส่งรายงานในรูปแบบของเอกสารให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 
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ตัวอย่างรายงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางาน ตามรอบการประเมินที่ 1 
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ตัวอย่างแบบรายงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของกรมการจัดหางาน ตามรอบการประเมินที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการรายงานผลในระบบ e-SAR 
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 ขั้นตอนที่ 5 : สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวบรวมข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
และจัดท าสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
    ตัวอย่างสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน  
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