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คานา
คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติ เห็นชอบกับการประเมิน ส่วนราชการและ
ข้ า ราชการพลเรื อ นในความรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยบริ ห าร ตามค าสั่ ง ของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้สานักงาน ก.พ.ร. เป็น
ผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แทนการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการในระบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อน
ภารกิจ ส าคัญ ของรัฐ บาลการแก้ไ ขปั ญหาและการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่ม ศั กยภาพของ
ส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและ
ผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่สาคัญของรัฐบาลและการดาเนินงานตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ
สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดาเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว จึงได้ จัดทา
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบและแนวทางการประเมิน มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ หากเกณฑ์การประเมินหรือชื่อตัวชี้วัดใดที่ปรากฏในคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ นี้ ขัดหรือแย้งกับ
หนังสือเวียนที่สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้ข้อความตามคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ นี้แทน
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บทที่ 1
บทนา

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีหลักการและที่มา และวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 หลักการและที่มา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 กาหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุ บ เลิ กหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ จ าเป็ น การกระจายภารกิ จ และทรั พ ยากรให้แ ก่ท้ องถิ่น การกระจายอานาจตั ด สิ น ใจ
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชนทั้ ง นี้ โดยมี ผู้ รับ ผิ ด ชอบต่อผลของงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 (3) กาหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
มาตรา 12 ก าหนดว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
มาตรา 45 กาหนด ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนิ นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า
ในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
1

คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559
มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
และให้นาแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2558
มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 วัตถุประสงค์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
มี 2 ประการ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา
และการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
2. เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพของส่ ว นราชการในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศ โดยสามารถน าผลงานไปใช้
ประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร
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1

คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บทที่ 2

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงาน ก.พ.ร. ใช้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แทน
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อลดความซ้าซ้อนและภาระต่อส่วนราชการ โดยมี
รายละอียด ดังนี้
2.1 กรอบการประเมินส่วนราชการ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 โดยกาหนดให้ประเมินประสิทธิภาพ
ของส่วนราช มีองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้นากรอบการประเมินดังกล่าว มาจัดทา
เป็นประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
ตารางที่ 1 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ประกอบการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
จานวนตัวชี้วัด
1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
1.การดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน
ไม่เกิน
หลักภารกิจพื้นฐาน งานประจางาน
งานประจา งานตามหน้าทีป่ กติ หรืองาน
5 ตัวชี้วัด
ตามหน้าทีป่ กติ หรืองานตามหน้าที่
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 2.การดาเนินงานตามกฎหมาย
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
3.การดาเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรี (Functional base)
และมติคณะรัฐมนตรี
(บังคับ)
4.การดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
1.การดาเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ไม่เกิน
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป 2.การดาเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและ
3 ตัวชี้วัด
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจ
การปฏิรูปประเทศ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
3.การแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจ
(Agenda base) (บังคับ)
ที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีทกี่ ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการ
4.การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
(บังคับเฉพาะส่วนราชการ)
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คูมือการประเมินสบวปรุ
นราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภวนราชการ
าพในการปฏิ
บัตาปีิราชการของส
นราชการ
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภาพในการปฏิบบัติรปรุ
าชการของส่
ประจ
งบประมาณ วพ.ศ.
2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
จานวนตัวชี้วัด
3. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
1.การดาเนินงานตามภารกิจในพืน้ ที่/ท้องถิ่น
ไม่เกิน
หลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
2 ตัวชี้วัด
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ 2.การบูรณาการระบบการปฏิบัติงานร่วมกันหลาย
การดาเนินงานหลายพืน้ ที่หรือหลาย
หน่วยงานทีม่ ีภารกิจร่วมกันในพื้นที่
หน่วยงาน (Area base)
3.การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
(ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)
กระทรวง/หน่วยงาน/จังหวัด
4.การดาเนินการตามนโยบายประชารัฐ
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ 1.ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
ไม่เกิน
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
หน่วยงาน
3 ตัวชีว้ ัด
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 1) ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
หน่วยงานของรัฐ (Innovation base)
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน
(บังคับ)
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร เทคโนโลยี ฐานข้อมูล
กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมผลงานทีจ่ ะส่ง
มอบแยกตามรายไตรมาส
2) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งรางวัลที่ได้รบั จาก
องค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถ้ามี)
2. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
3.การจัดการข้อร้องเรียนหรือเรื่องราว ร้องทุกข์
(ถ้ามี)
4.ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (บังคับ)
5.ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มี
การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
1 ตัวชีว้ ัด
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
1) การจัดทาแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล
ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ
(Potential base) ประกอบกับผล
2) ผลงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส รวมทั้ง
การประเมินโดยองค์กรภายในและ
ผลการประเมินจากองค์กรภายในหรือ
ภายนอกประเทศ (บังคับ)
ภายนอกประเทศ (ถ้ามี)
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การประเมินนส่สวนราชการตามมาตรการปรั
วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิ
ธิภาพในการปฏิ
บัติราชการของส
วนราชการ
ประจํ
าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
คูคู่มมือือการประเมิ
บปรุบงปรุ
ประสิ
ทธิภทาพในการปฏิ
บัติราชการของส่
วนราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560

ส่ ว นราชการต้ อ งมี การประเมิ น องค์ ป ระกอบอย่ า งน้ อย 4 องค์ ป ระกอบขึ้ น ไป ได้ แก่ องค์ ป ระกอบที่ 1
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน (Functional base) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) และองค์ประกอบที่ 5 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (Potential base)
2.2 รายละเอียดขององค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ
กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ
หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional base)
องค์ประกอบที่ 1 คือ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรือ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base)
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้
1. การดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
2. การดาเนินงานตามกฎหมาย
3. การดาเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี
4. การดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ตัวอย่างตัวชี้วัด
 รายได้สทุ ธิของรัฐบาลต่อ GDP
 ระดับความสาเร็จของการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วดั ภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นประจาปีของประเทศไทย
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คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภาพในการปฏิบัตบิรปรุ
าชการของส่
ประจบาปี
บประมาณ พ.ศ.
2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คูมือการประเมินบสปรุ
วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิวภนราชการ
าพในการปฏิ
ัติรงาชการของส
วนราชการ

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)
องค์ประกอบที่ 2 คือ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้
1. การดาเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. การดาเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ
3. การแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีที่กากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
4. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (บังคับเฉพาะส่วนราชการ)
ตัวอย่างตัวชี้วัด
 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก
 ความสาเร็จของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(หมู่บ้านละ 2.5 แสน)
 ปริมาณการระบายข้าวในสต็อคค้างของรัฐบาล
ฎ
 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฏหมาย
(IUU)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
หรือการบูรณาการการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)
องค์ประกอบที่ 3 คือ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
หรือการบูรณาการการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้
1. การดาเนินงานตามภารกิจในพืน้ ที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
2. การบูรณาการระบบการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงานที่มีภารกิจร่วมกันในพื้นที่
3. การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงาน/จังหวัด
4. การดาเนินการตามนโยบายประชารัฐ
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

8

การประเมินนส่สววนราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ทธิภทาพในการปฏิ
บัติรบาชการของส่
วนราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
คูคู ่มือการประเมิ
นราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ธิภาพในการปฏิ
ัติราชการของส
วนราชการ
ประจํ
าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

2.3 ตัวชี้วัดบังคับ
การประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 2 มิติ คือ (1) มิติภายนอก ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ
และ (2) มิติภายใน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ โดยในการประเมินด้านประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยตัวชี้วัดบังคับ ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณ (กรมบัญชีกลางเป็นเจ้าภาพ) การประหยัดพลังงาน (สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานเป็นเจ้าภาพ) การประหยัดน้า (กรมทรัพยากรน้าเป็นเจ้าภาพ) สาหรับตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ
ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (สานักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (สานักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพ) ซึ่งการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น จะแตกต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ กล่าวคือ
มี การยกเลิ กตั วชี้ วั ด บั ง คับ (มี เจ้ าภาพ) ยกเว้ น ตั วชี้ วั ด การเบิ กจ่ ายงบประมาณ ส าหรั บตั ว ชี้ วั ดระดั บคุ ณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สานักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้รับ
ผลการประเมิ น จากส านั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่ อรายงานต่ อ
นายกรัฐมนตรี พร้อมกับการประเมินของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ
ดั ง นั้ น ตั ว ชี้ วั ด บั ง คั บ ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดบังคับตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความ
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
เข้าใจแก่ประชาชน
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่
1.1 ร้อยละการดาเนินการตาม
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda
แผนการสร้างความรับรู้
base)
ความเข้าใจแก่ประชาชน
1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
สาคัญที่ทนั ต่อสถานการณ์

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation base)

เจ้าภาพตัวชี้วัด

สานักงาน ก.พ.ร.

 สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้แก่ สานักโฆษก และศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime
Minister Operation Center:
PMOC)
 กรมประชาสัมพันธ์
2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง
งบประมาณ

99

คูมือการประเมินบสปรุ
วนราชการตามมาตรการปรั
ปรุงประสิทธิวภนราชการ
าพในการปฏิ
ัติรงาชการของส
วนราชการ
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภาพในการปฏิบัตบิราชการของส่
ประจบาปี
บประมาณ พ.ศ.
2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตั ว ชี้ วั ด การสร้ า งความรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระชาชน เป็ น การด าเนิ น การตามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเ มื่ อวั น ที่
11 ตุลาคม 2559 และมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้ เป็นตัวชี้วัดสาคัญในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยให้ผู้บังคับบัญชา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเมินจาก
1. ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของส่วนราชการ
2. ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
3. ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลสาเร็จของหน่วยงานต่างๆ
โดยให้สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน ก.พ. ประเมินผลทุก 6 เดือน และรายงานตัวชี้วัดและผลการประเมิน
เบื้องต้นตามแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นรายกระทรวง ทุกสามเดือน
ดังนั้น ตัวชี้วัด “การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน” จึงเป็นตัวชี้วัดบังคับ ของส่วนราชการและ
องค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ประเด็นเรื่อง
ตัวชี้วัด
ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง
1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
ความทันต่อสถานการณ์
1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์

1.1 ตัวชี้วัด “ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน”
เกณฑ์การประเมินผล:
ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ผ่าน
ไม่ผ่านการประเมิน
ร้อยละ 100

< ร้อยละ 100

การดาเนินการ:
การด าเนิ นการตามตั วชี้ วั ด “ร้ อยละการด าเนิ นการตามแผนการสร้ างความรั บรู้ ความเข้ าใจแก่ ประชาชน”
มีขั้นตอนการดาเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
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คูม่ ือการประเมิ
นราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ธิภาพในการปฏิ
ัติราชการของส
วนราชการ
ประจํ
าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
การประเมินนส่สววนราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ทธิภทาพในการปฏิ
บัติรบาชการของส่
วนราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560

1. ส่วนราชการจัดทาแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน*
2. ส่วนราชการดาเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 100)
3. ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินการเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ที่กาหนดไว้ในข้อ 1
หมายเหตุ: * การปรับเปลี่ยนแผนฯ ระหว่างปี ให้เสนอแผนฯ ที่ปรับเปลี่ยนมายัง สานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เจ้าภาพตัวชี้วัด: สานักงาน ก.พ.ร.
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องจัดทาแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยกาหนดประเด็นหรือเรื่อง
ที่มีความสาคัญที่จะต้องสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน และส่วนราชการจะต้องนาไปกาหนดไว้ในแผนการ
ดาเนินงาน และระบุประเภทสื่อเพื่อใช้ในการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ดังตัวอย่างตารางที่ 6 และ 7
ตารางที่ 6 ตัวอย่างการจัดทาแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกรม A
ลําดับ

ลาดับ

1.

2.

เรื่อง

การรณรงคสื่อสาร

ประเด็น

ประเด็น

1. เสริมสรการรณรงค์
สอื่ สาร
าง
ธรรมาภิเสริบมาลสร้าง
รวมตาธรรมาภิ
นทุจริตบาล
ร่วมต้านทุจริต

สรางคานิยม/
งค่านิยม/ ่อง
วัสร้ฒานธรรมในเรื
วัฒนธรรมในเรื
ความซื
่อสัตย่อสงุจริต
ความซื่อทสันต
ตย์สอจุ การ
ริต
และไม
ทนต่อรการ
ทุและไม่
จริตคอร
ัปชั่น

การขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อ
ยกระดับไปสูระบบราชการ
2. 4.0 การขับเคลื่อน

การปรับเปลีย่ น
ระบบราชการสูยุค
การปรับเปลี่ย4.0
น
ไทยแลนด

ภาครัฐเพื่อยกระดับ
ไปสู่ระบบราชการ
พ.ร.บ. 4.0
การอํานวย

3.

ความสะดวก
3.

4.
4.

5.

เรื่อง

พ.ร.บ. การอานวย
ความสะดวก

การปรับปรุงกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ

การปรับปรุงกฎหมาย
เพือ่ อานวยความ
สะดวกในการประกอบ
ราง พ.ร.ฎ.
ธุรกิจ การกําหนด

ใหผูรับใบอนุญาตชําระ
ยมการต
5. คาธรรมเนี
ร่าง พ.ร.ฎ.
การ ออายุ
ใบอนุญกาตแทนการยื
าหนดให้ผรู้ บั ่น
ญาตชญาระ
คําขอตใบอนุ
อใบอนุ
าต พ.ศ….
ค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคาขอต่อ
ใบอนุญาต พ.ศ….

ทุจริตคอร์รปั ชั่น

ระบบราชการสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0

ความสอดคล
องกับ
ความสอดคล้
อง
กับนโยบายนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์
รัฐบาล
(ถามี)
(ถ้ามี)
ยุทธศาสตรชาติ

วัตถุประสงค
กลุ่ม

เป้าหมาย

เพื่อสรางความตระหนัก เยาวชน
ขาราชการ
สื่อมวลชน

ยุทธศาสตร์
เยาวชน
วาดชาติ
วยการปอเพืงกั่อนสร้างความรูและสงเสริ
มความรวม
ว่าด้วยการ
ตระหนักรู้และมือในการปข้าอราชการ
และปราบปราม
งกัน
ป้องกันและ
่อมวลชน
การทุจริต ส่งเสริมความการทุจริตสืคอร
รัปชั่น
ปราบปรามการ
ร่วมมือในการ
ทุจริต
ป้องกันการ
นโยบายการ ทุจริตคอร์รปั ชัเพื่น ่อสรางการรับรูและ

พัฒนาเศรษฐกิจ

เตรียมความพรอม

นโยบายการ
เพือ่ สร้างการรับให
รู้ แกหนวข้ยงานและ
าราชการ
ของประเทศไทย
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเตรียมความบุคคลากรภาครัฐ
ของประเทศไทย
พร้อมให้แก่
แผนงาน หน่วยงานและ เพื่อสรางความรู
บุคชคลากรภาครั
ฐ
ตามยุทธศาสตร
าติ ความเข
าใจ

ความคืบหนาในการ
ปรับปรุงบริการ
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.
ระยะ 20 ป
ความคืบาหน้
แผนงานตาม
เพื่อสร้างความรู้
การอํ
นวยาในการ
ปรับปรุงบริการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเข้าใจ
ความสะดวกฯ

ประชาชน
ข้าราชการ

ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.
ระยะ 20 ปี
การอานวยความ รกิจใน
การประกอบธุ
แผนงาน
สะดวกฯ
ประเทศโดยมี
ความงาย
ตามยุทธศาสตรชาติ

เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ

การประกอบธุรกิจ
แผนงานตาม
ในประเทศโดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ
ความง่าย สะดวก
ระยะ 20 ปี
การชํ
าระคว าธรรมเนียม
แผนงาน
และรวดเร็

ประชาชน
ภาคเอกชน
ภาคธุรกิจ
เพื่อสรางความรู

ข้าราชการ

สะดวกและรวดเร็ว

ระยะ 20 ป

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ

การตออายุใบอนุญาต
ตามยุทธศาสตรชาติ ความเขาใจ
มีการช
ความง
ระยะ 20 ป เพื่อสร้างความรู้
าระ าย สะดวก แผนงานตาม
ประชาชน
และรวดเร็
ค่าธรรมเนียมว
ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเข้าใจ
ข้าราชการ
การต่ออายุ
ใบอนุญาต มี
ความง่าย สะดวก
และรวดเร็ว

ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ
กลุม
สารสนเทศ
สื่ออื่นๆ* กิจกรรม**
เปาหมาย โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพสารสนเทศ
ออนไลน สื่ออื่นๆ*
โทรทัศน์
วิ
ท
ยุ
สิ
ง
่
พิ
ม
พ์
จกรรม**
(จํานวน) (จํานวน) (จํานวน)ออนไลน์
(จํานวน) (จํากินวน)
(จานวน)
(จานวน)
(จานวน)
(จานวน)
(จํานวน) (จานวน)
(จานวน)

ขาราชการ

(1)

(1)

(1)

(1)

งานมอบ
งานมอบ
รางวั
ล (1)

รางวัล (1)

(1)

(1)

ประชาชน
ขาราชการ

(1)

(1)

ประชาชน
ภาคเอกชน
ภาคธุรกิจ
ขาราชการ
ประชาชน
ขาราชการ

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

ระยะ 20 ปี
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คูมือการประเมินบสปรุวนราชการตามมาตรการปรั
ปรุงประสิทวธินราชการ
ภาพในการปฏิ
วนราชการ
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภาพในการปฏิบัตบิราชการของส่
ประจบาปีัติรงาชการของส
บประมาณ พ.ศ.
2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 ตัวอย่างการจัดทาแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน ของกรม A
เรื่อง

เรื่อง

1. การรณรงคสื่อสารเสริมสราง
1. การรณรงค์
ื่อสารเสริ
ธรรมาภิบสาลร
วมตมาสร้
นทุางจริต
ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต

2.2. การขั
การขับบเคลื
เคลื่อนภาครั
่อนภาครั
ฐเพืฐ่อเพื่อ
ยกระดับบไปสู
ไปสู่รระบบราชการ
ะบบราชการ4.04.0
ยกระดั
านวยความสะดวก
3.3. พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การอ
การอํ
านวย
ความสะดวก

4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่ออานวย

4. ความสะดวกในการประกอบ
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ธุอํรากินวยความสะดวกใน
จ
กิจ ผู้รับ
5. ร่การประกอบธุ
าง พ.ร.ฎ. การกราหนดให้

าตชาระค่
าธรรมเนี
ยมการ
5. ใบอนุ
ราง ญพ.ร.ฎ.
การกํ
าหนดให
ผูรับ
ต่ใบอนุ
ออายุใญบอนุ
่นคยาม
าตชํญาาตแทนการยื
ระคาธรรมเนี
ขอต่
อใบอนุ
พ.ศ….
การต
ออายุญใาตบอนุ
ญาตแทน
การยื่นคําขอตอใบอนุญาต พ.ศ….

ต.ค. พ.ย.

ต.ค.59 พ.ย.59
59 59

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ธ.ค.59
ม.ค. 60 ก.พ. 60
59
60 60
- สื่อ online (1)
- -สืน.ส.พ.
่อ online(1)(1 )
- -น.ส.พ.
(1 )
งานมอบรางวั
ล (1)
- งานมอบรางวัล (1 )
โทรทั
โทรทั
ศน์ ศน
(1 (1
) )
โทรทั
ศน์ ศน
โทรทั
(1 )(1 )

มี.ค.

มี.ค. 60
60

เม.ย.

พ.ค.

เม.ย. 60 พ.ค. 60
60
60

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

น.ส.พ.
น.ส.พ. (1)
(1 )
สื่อ online
น.ส.พ.
(1สื่อ) online (1น.ส.พ.
)

(1)

(1)

- สื่อ online
(1- )สื่อ online (1)
- น.ส.พ.
- น.ส.พ. (1)
(1 )

1.2 ตัวชี้วัด “ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์”
เกณฑ์การประเมินผล:
ตารางที่ 8 เกณฑ์การประเมินผลร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ผ่าน
ไม่ผ่านการประเมิน
ชี้แจงประเด็นข่าว
ชี้แจงประเด็นข่าว
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100
ภายในระยะเวลาที่กาหนด < ร้อยละ 100
ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชีแ้ จงประเด็นข่าวโดยพิจารณาคุณภาพการชี้แจงประเด็นข่าว
ได้แก่ ชี้แจงภายในเวลาที่กาหนด (ตรงเวลา) เนื้อหามีความครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทางการเผยแพร่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 ตรงเวลา
- ตรงเวลา ภายใน 1 วัน
ได้
1
คะแนน
- เกิน 1 วัน หรือ ไม่ตอบ
ได้
0
คะแนน
 เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น
- ครบถ้วนทุกประเด็น
ได้
1
คะแนน
- ตรงบางประเด็น
ได้
0.5
คะแนน
- ไม่ตรงประเด็น
ได้
0
คะแนน
 ช่องทางการเผยแพร่
- 3 ช่องทาง หรือ มากกว่า
ได้
1
คะแนน
- 1 หรือ 2 ช่องทาง
ได้
0.5
คะแนน
- ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้
0
คะแนน
12

ก.ย.

มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค. 60ก.ย. 60
60
60 60 60

12

คูคูม่มือือการประเมิ
นราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ภาพในการปฏิ
ัติราชการของส
วนราชการ
าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
การประเมินส่สววนราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ทธิทภธิาพในการปฏิ
บัติรบาชการของส่
วนราชการ
ประจประจํ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด คือ 1 วันทาการ
และมีคะแนนการประมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป
การดาเนินการ:
สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อจัดทา
ระบบสารสนเทศเพื่ อการรายงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และขณะนี้ ระบบดั งกล่ าวยั งไม่ แล้ วเสร็จ
และเพื่อให้การรายงานชี้แจงประเด็นข่าวสาคัญตามตัวชี้วัดนี้สามารถดาเนินการได้โดยเร็ว สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(สานักโฆษก และ PMOC) กรมประชาสัมพันธ์ และสานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันจัดทาระบบกลุ่มไลน์ (Line Groups)
เพื่ อเป็ นช่ องทางในการชี้ แจงประเด็ นข่าวที่ ทั นต่ อสถานการณ์ ของส่ วนราชการในเบื้ องต้ นก่อน ดั งแสดงในรูป ที่ 1
โดยกาหนดช่องทางการสื่อสารผ่านการจัดตั้ง 3 กลุ่มไลน์ (Line Groups) ดังแสดงในรูปที่ 2

วิเคราะหประเด็นขาว (4-5 ประเด็น)
ในแตละวันจากแหลงขาว

1

PMOC

• Social
Media
• หนังสือพิมพ

(สํานักโฆษกสรุปประเด็น 10.00 น.)

สํานักโฆษก
(สงสํานักโฆษก 09.30 น.)

• โทรทัศน
• วิทยุ

กรมประชาสัมพันธ

6

สํานักโฆษก
รายงาน

• นายกรัฐมนตรี/
• รองนายกรัฐมนตรี/
• เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

5

สวนราชการชี้แจงประเด็นขาว
ใน Line

การรายงานการชี้แจง
• ประเด็น
• รายละเอียดการชี้แจง
• วันเวลาที่ชี้แจง
สวนราชการที่อยูใน Line ไดแก
- กระทรวง (ปลัดฯ + โฆษกประจํากระทรวง)
- กรม (อธิบดี)
- องคการมหาชน (ผอ.)
- ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร./สรอ./สลน./ปชส.

2

คณะกรรมการกําหนดประเด็นการชีแ้ จงขาวทันเหตุการณ
วิเคราะหเชิงบูรณาการคัดเลือกประเด็นขาว
• ประเด็นสถานการณปจจุบัน
• ประเด็นขาวที่สื่อมวลชนใหความสนใจ
• นโยบายสําคัญของรัฐบาล
• มติ ครม. ที่นายกรัฐมนตรีใหความสําคัญ
• ประเด็นขาวที่สงผลกระทบตอประชาชน
• ประเด็นขาวที่สาธารณชนใหความสนใจ
สวนราชการใน Line ไดแก
สํานักโฆษก/PMOC/กรมประชาสัมพันธ

4

3

กรมประชาสัมพันธ
แจงหนวยงานเกี่ยวของ

แจงใหสวนราชการใน Line

โดยให สรก. รับทราบ/รับปฏิบัติ
• ประเด็นขาว/สาระสําคัญของขาว
• ระยะเวลาชี้แจง
• หนวยงานที่คาดวาจะเกี่ยวของ
• แหลงขาว
สวนราชการที่อยูใน Line ไดแก
- กระทรวง (ปลัดฯ + โฆษกประจํากระทรวง)
- กรม (อธิบดี)
- องคการมหาชน (ผอ.)
- ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร./สรอ./สลน./ปชส.

สํานักโฆษก
รายงาน

• นายกรัฐมนตรี/
• รองนายกรัฐมนตรี/
• เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

การประเมินคุณภาพขาว
- สํานักโฆษก
- กรมประชาสัมพันธ
- PMOC

รูปที่ 1 ระบบของการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทนั ต่อสถานการณ์ของส่วนราชการ

รูปที่ 1 ระบบของการชี้แจงประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณของสวนราชการ

13
13

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุกลุม่มไลน
ID Chat
Chat
ไลน์ 11 ID
(Issue
Discussion
(Issue DiscussionChat)
Chat)
คณะทํคณะท
างานกํ
าหนดประเด็
างานก
าหนดประเด็นน
การชีการชี
้แจงข้แจงข่
าวทัาวทั
นเหตุ
นเหตุกการณ
ารณ์

คณะทํ
างานฯ
คณะทางานฯ

สงประเด็
ส่งประเด็นน
10.30
10.30น.น.

กลุกลุมไลน
Chat
่มไลน์ 22 IA
IA Chat
(Issue
Assign
Chat)
(Issue Assign Chat)
ระบบการส
งประเด็
ระบบการส่
งประเด็นนขข่าาวว
ให
นราชการ
ให้แก่กสส่ววนราชการ

ตอบรั
ตอบรับบ
- ส- วส่นราชการ
วนราชการ
- องค
- องค์กการมหาชน
ารมหาชน
าหกิจ
- รั- ฐรัวิฐวิสสาหกิ

มไลน3 IR3 Chat
IR Chat
กลุกลุ่มไลน์
(Issue
Report
Chat)
(Issue Report Chat)
ระบบการรายงานการชี
้แจง
ระบบการรายงานการชี้แจง
ประเด็
นขนาข่วของส
นราชการ
ประเด็
าวของส่วนราชการ

ผลงาน
รายงานผล
-- สส่ววนราชการ
นราชการ
-- องค
ารมหาชน
องค์กการมหาชน
- รัฐวิวิสสาหกิ
าหกิจจ

รูปที่ 2 สรุปภาพรวมความเชื่อมโยงแนวทางการดาเนินงานของ 3 กลุ่มไลน์
เจ้าภาพตัวชี้วัด : 1. สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สานักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center: PMOC)
2. กรมประชาสัมพันธ์
2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นตัวชี้วัดบังคับที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่เห็นชอบกับเรื่อง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และมีการกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้
ตารางที่ 9 เป้าหมายการประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประมาณการรายจ่าย
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ภาพรวมทั่วประเทศ (ล้านบาท) 2,623,680 819,900
601,260
579,419
ประมาณร้อยละ
96
30
22
21

ไตรมาส 4
623,101
23

ตารางที่ 10 การกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบที่ 1
รอบที่ 2
เป้าหมายรวมทั้งปี
ร้อยละ 45
ร้อยละ 80
ร้อยละ 96
14

14

คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
2. การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลํ้า
ในสังคม
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน
4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ
การพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
(แผนฯ 12 ป 60-64)

2. การปฏิรูประบบ
การออม คาตอบแทน
และสิทธิประโยชน
เพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุ

3. การปฏิรูปการ
กระจายรายไดและ
การถือครอง
ทรัพยสิน

2 3 2 8 15 6

5. การปฏิรปู การสงเสริม 6. การปฏิรูประบบ
ภาคเอกชนในการ
การชําระเงินแบบ
ขับเคลื่อนระบบ
อิเล็กทรอนิกส
เศรษฐกิจ
7. การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการ
เชื่อมโยเศรษฐกิจ
กับภูมิภาค

1) การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 10
2) การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private
Partnership: PPP) ในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเฉลีย่ ปละ 47,000 ลานบาท
3) รายไดสุทธิของรัฐบาลตอ GDP
4) รอยละของนิติบุคคลยื่นเสียภาษีตอนิติบุคคลที่ยังดําเนินกิจการ
5) จํานวนรายบุคคลธรรมดายื่นเสียภาษีเพิ่มขึ้น
6) ความสําเร็จของระบบ NSW
7) รายไดที่จัดเก็บไดจากการบริหารที่ราชพัสดุทั่วประเทศ
8) จํานวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขัน (10 มาตรการ)
9) อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย IMD
เลือ่ นขึน้ ไปอยูใ นกลุม 1 ใน 25 ของประเทศแรกทีไ่ ดรบั การจัดอันดับทัง้ หมด

4. การปฏิรูป
ประสิทธิภาพ
ระบบการเงิน
และตลาดทุน

1. แผนงานบูรณาการสรางความ
ปรองดองและสมานฉันท
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
3. แผนงานบูรณาการจัดการปญหา
แรงงานตางดาวและการคามนุษย
4. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
5. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ
6. แผนงานบูรณาการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส
9. แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล
10. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนา
11. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจาก
การทองเที่ยวและบริการ
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัย
13. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

1) หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP
2) ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
3) อันดับ Credit Rating ของประเทศ

6 3 17

8. การปฏิรูปกฎหมายการคลังและ
การบริหารการคลังของประเทศ

ปกปองสถาบันฯ
รักษาความมั่นคง
ลดความเหลื่อมลํ้า
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
5. สาธารณสุข
6. เพิ่มศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ
7. สงเสริมบทบาทใน
ประชาคมอาเชียน
8. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
9. ทรัพยากรธรรมชาติฯ
10. ธรรมาภิบาล

1.
2.
3.
4.

นโยบายรัฐบาล

1) จํานวนรัฐวิสาหกิจเปาหมายที่มี
แผนฟนฟูฐานะการเงินที่สามารถ
มีผลประกอบการตามเปาหมาย

6 3 17

9. การสงเสริมความโปรงใสและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของ
กระทรวงการคลัง

เปนองคกรตนแบบการบริหาร
อยางมีธรรมาภิบาล

14. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
15. แผนงานบูรณาการจัดการปญหาทีด่ นิ ทํากิน
16. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพ
17. แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
18. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ
และสื่งแวดลอม
19. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มA
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
20. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้
21. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม
23. แผนงานบูรณาการอํานวยความสะดวก
ทางธุรกิจ
24. แผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
25. แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนบูรณาการ 25 แผนงาน

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

1. ยุติความยากจน ทุกรูปแบบในทุกที่
2. ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และ สงเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3. สรางหลักประกันวา คนมีชวี ติ ทีม่ สี ขุ ภาพดี และสงเสริมสวัสดิภาพ สําหรับทุกคนในทุกวัย
4. สรางหลักประกันวาทุกคนมี การศึกษาที่มีคุณภาพอยาง ครอบคลุมและเทาเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ตลอดชีวิต
5. บรรลุความเสมอภาค ระหวางเพศและเสริมสราง ความเขมแข็งของผูหญิงและ
เด็กหญิงทุกคน
6. สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และมีการบริหารจัดการนํ้าและการสุขาภิบาลอยาง ยั่งยืน
สําหรับทุกคน
7. สรางหลักประกันใหทุกคน เขาถึงพลังงานสมัยใหมใน ราคาที่ยอมเยา เชื่อถือได และยั่งยืน
8. สงเสริมการเติบโตทาง ศก. ที่ ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่และ
มีผลิต ภาพ และการมีงานที่มีคุณคา สําหรับทุกคน
9. สรางโครงสรางพื นฐานที่มี ความทนทาน สงเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และ สงเสริมนวัตกรรม
10. ลดความไมเสมอภาค ภายในและระหวางประเทศ
11. ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทาน
และ ยั่งยืน
12. สรางหลักประกันใหมี รูปแบบการบริโภคและ ผลิตที่ยั่งยืน
13. ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อ ตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและผลกระทบ
14. อนุรักษและใชประโยชนจาก มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร ทางทะเลอยางยั่งยืน
เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน
15. ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน การบริหารจัดการปาไม
ที่ยั่งยืน การตอตานการกลายสภาพเปน ทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟนฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
16. สงเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง
ความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุม
ในทุก ระดับ
17. เสริมความเขมแข็งใหแกกลไก การดําเนินงานและฟนฟู หุนสวนความรวมมือระดับโลก
สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน

1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม
(Traditional Framing)
เปนการเกษตรสมัยใหม
(Smart Framing)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs
ไปสูการเปน Smart Enterprises
และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services
ไปสู High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่า
ไปสูแรงงานที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

ประเทศไทย 4.0

หมายเหตุ : สีนํ้าเงิน หมายถึง ตัวชี้วัดในเอกสารงบประมาณที่เสนอ ครม. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 59

1) จํานวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(5 มาตรการ)
2) คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค
(Gini CoefﬁcientCoefﬁcient)
ดานรายไดลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

4 2 1 16 3

1. การเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
ใหแกคน
ฐานราก

การลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตรดานความ
มั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาส ความเสมอภาค
และความเทาเทียมกัน
ทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

เปาหมาย/ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดก.คลัง
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ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

ตัวอยาง : การเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับชาติกับยุทธศาสตรกระทรวง

คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คูมือการประเมินบสปรุ
วนราชการตามมาตรการปรั
ปรุงประสิทธิวภนราชการ
าพในการปฏิ
ัติรงาชการของส
วนราชการ
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภาพในการปฏิบัตบิราชการของส่
ประจบาปี
บประมาณ พ.ศ.
2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะทางานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการเป็นรายกลุ่ม รวม 6 คณะ ดังนี้
คณะที่ 1: กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงานราชบัณฑิตยสภา สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานคณะทางาน
2. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
คณะทางาน
3. ผู้แทน สศช.
คณะทางาน
4. ผู้แทนสานักงบประมาณ
คณะทางาน
5. นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
คณะทางาน
6. นายศิริชัย กาญจนวาสี
คณะทางาน
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
คณะทางาน
8. นายมนูญ สรรค์คุณากร
คณะทางาน
คณะที่ 2: กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน
1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานคณะทางาน
2. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
คณะทางาน
3. ผู้แทน สศช.
คณะทางาน
4. ผู้แทนสานักงบประมาณ
คณะทางาน
5. นายนิพนธ์ พัวพงศกร
คณะทางาน
6. นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
คณะทางาน
7. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
คณะทางาน
8. นายกงกฤช หิรัญกิจ
คณะทางาน
คณะที่ 3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1. นายปีติพงษ์ พึง่ บุญ ณ อยุธยา
ประธานคณะทางาน
2. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
คณะทางาน
3. ผู้แทน สศช.
คณะทางาน
4. ผู้แทนสานักงบประมาณ
คณะทางาน
5. นายสนิท อักษรแก้ว
คณะทางาน
6. นายมนูญ สรรค์คุณากร
คณะทางาน
7. นายมนูญ ศิริวรรณ
คณะทางาน
8. นายชิต เหล่าวัฒนา
คณะทางาน
9. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
คณะทางาน
20
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การประเมินนส่สววนราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ทธิภทาพในการปฏิ
บัติรบาชการของส่
วนราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
คูม่ ือการประเมิ
นราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ธิภาพในการปฏิ
ัติราชการของส
วนราชการ
ประจํ
าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

คณะที่ 4: กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
1. นายธงทอง จันทรางศุ
ประธานคณะทางาน
2. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
คณะทางาน
3. ผู้แทน สศช.
คณะทางาน
4. ผู้แทนสานักงบประมาณ
คณะทางาน
5. นายวิทย์ รายนานนท์
คณะทางาน
6. นายมนูญ สรรค์คุณากร
คณะทางาน
7. นางสาวจุฑารัตน์ เอื้ออานวย
คณะทางาน
คณะที่ 5: สสํานั
านักนายกรัฐมนตรี ส(สํานัานักกงานปลั
งานปลัดดสสํานั
านักกนายกรั
นายกรัฐฐมนตรี
มนตรีกรมประชาสั
กรมประชาสัมมพัพันนธ์ธสสํานัานักกงานคณะกรรมการ
งานคณะกรรมการ
ครองผูบ ้บริริโภค
โภคสํสานัานักกเลขาธิ
เลขาธิการคณะรั
การคณะรั
ฐมนตรีสํานัสกานังานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการข้
าราชการ
คุม ้มครองผู
ฐมนตรี
กา สํกานัา กสงานคณะกรรมการข
าราชการพลเรื
อน
น สานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาระบบราชการ
สานักการนายกรั
เลขาธิการนายกรั
สานักงานสภาความมั
คง
สํพลเรื
า นั กองานคณะกรรมการพั
ฒ นาระบบราชการ
สํ า นั ก เลขาธิ
ฐ มนตรี ฐสํมนตรี
า นั ก งานสภาความมั
่ น คงแห ง่นชาติ
สานักข่างวกรองแห่
สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
สํแห่
านังกชาติ
ขาวกรองแห
ชาติ สํานังกชาติ
งบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสังคมแห
งชาติ
) งชาติ
1. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
ประธานคณะทางาน
2. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
คณะทางาน
3. ผู้แทน สศช.
คณะทางาน
4. ผู้แทนสานักงบประมาณ
คณะทางาน
5. นายปรัชญา เวสารัชช์
คณะทางาน
6. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่
คณะทางาน
7. นายจาดุร อภิชาตบุตร
คณะทางาน
8. พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
คณะทางาน
คณะที่ 6: กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
1. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
2. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
3. ผู้แทน สศช.
4. ผู้แทนสานักงบประมาณ
5. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
6. นายปรัชญา เวสารัชช์
7. นายสนิท อักษรแก้ว
8. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บทที่ 4

วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประเมินผลส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ได้กาหนดผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน และขั้นตอนการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ผู้ประเมิน
ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น)
4.2 ผู้รับการประเมิน
ส่ว นราชการในความรับผิ ดชอบของฝ่า ยบริหาร ระดั บกรมและกระทรวงที่รับการประเมิ นตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 151
153 ส่วนราชการ (ดูรายละเอียด
รายชื่อกรมในภาคผนวก)
ทั้งนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ และกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้นาแนวทางการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้ สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับส่วนราชการอื่นๆ
โดยให้สานักงาน ก.พ.ร.ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
4.3 องค์ประกอบของการประเมิน
การประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประกอบด้ ว ย 5
องค์ประกอบ (ส่วนราชการจะถูกประเมินอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5) ได้แก่
1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจางานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base)
2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)
3. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ
การดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)
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คูคูม่ ือการประเมิ
นราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ธิภาพในการปฏิ
ัติราชการของส
วนราชการ
ประจํ
าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
การประเมินนส่สววนราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ทธิทภาพในการปฏิ
บัติรบาชการของส่
วนราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560

4. ประสิท ธิ ภ าพในการบริหารจั ด การและพั ฒ นานวั ต กรรมในการบริหารจั ดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base)
5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ
4.4 สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมทั้ง 5
องค์ประกอบของส่วนราชการผู้รับการประเมิน แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 ระดับคุณภาพ
 ระดับมาตรฐาน

 ระดับต้องปรับปรุง

เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุก
องค์ประกอบที่ประเมิน
เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย
ไม่ครบทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินใน
องค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

4.5 รอบการประเมินผลส่วนราชการ

รอบการประเมิน หมายถึง ห้วงเวลาที่จะต้องทาการประเมินปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
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คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภาพในการปฏิบัตบิราชการของส่
ประจบาปี
บประมาณ พ.ศ.
2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คูมือการประเมินบสปรุ
วนราชการตามมาตรการปรั
ปรุงประสิทธิวภนราชการ
าพในการปฏิ
ัติรงาชการของส
วนราชการ

4.6 ขั้นตอนการประเมินผลส่วนราชการ
ขั้นตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก (ตามรูปที่ 5) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก.พ.ร. กาหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และสานักงาน ก.พ.ร.
แจ้งกรอบ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในรอบการประเมินทั้ง 2 รอบ ให้แก่ส่วนราชการผู้รับการประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรม ตามองค์ประกอบการประเมิน โดยกาหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการประเมินแก่สานักงาน ก.พ.ร.
แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน ได้แก่
 รอบแรก
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2560
 รอบสอง
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2560
ขั้นตอนที่ 3
เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมิน ฯ เบื้องต้น เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
 รอบแรก
ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเมษายน 2560
 รอบสอง
ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน 2560
ขั้นตอนที่ 4 สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการเสนอนายกรัฐมนตรี
 รอบแรก
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2560
 รอบสอง
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2560
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คูคูม่มือือการประเมิ
งประสิ
ภาพในการปฏิ
ัติราชการของส
วนราชการ
าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
การประเมินนสส่ววนราชการตามมาตรการปรั
นราชการตามมาตรการปรับบปรุปรุงประสิ
ทธิทภธิาพในการปฏิ
บัตบิราชการของส่
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ประจประจํ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ขั้นตอนที่ 1
 ก.พ.ร. กาหนดกรอบการประเมินส่วนราชการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) Functional base
2) Agenda base
3) Area base
4) Innovation base
5) Potential base
 สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในรอบการประเมินทั้ง 2 รอบ ให้แก่
ส่วนราชการผู้รับการประเมิน

ขั้นตอนที่ 2
ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานข้อเสนอ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ตามองค์ประกอบการประเมิน ให้กับสานักงาน ก.พ.ร.
รอบแรก ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2560
รอบสอง ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2560

ขั้นตอนที่ 3
เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
รอบแรก ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเมษายน 2560
รอบสอง ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน 2560

ขั้นตอนที่ 4
สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการเสนอนายกรัฐมนตรี
รอบแรก ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2560
รอบสอง ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2560

รูปที่ 5 ขั้นตอนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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นราชการตามมาตรการปรับปรุ
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การประเมินส่สวนราชการตามมาตรการปรั
ทธิทภธิาพในการปฏิ
บัติรบาชการของส่
วนราชการ
ประจประจํ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง
ตารางที่ 11 การรายงานผลการดาเนินงานของส่วนราชการทั้ง 5 องค์ประกอบ ผ่านระบบการประเมินผลตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน…………………สานักงานปลัดกระทรวง A........................... กระทรวง…………………กระทรวง A............................................................
( ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 () รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
องค์ประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจางานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional base)

1. ความสาเร็จในการบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิบตั ิราชการโดยรวม
ของกระทรวง ประกอบด้วยตัวชี้วัด
1.1 รายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
1.2 ความสาเร็จของการป้องกัน
ปราบปราม และบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
- ร้อยละของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว
(ร้อยละ)
- ร้อยละของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง
(ร้อยละ)
1.3 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
(LPA)
2. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รบั การแก้ไขของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด
- ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียน
ที่ค้างดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-2558 และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่รับเข้าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และสามารถแก้ไข
ปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3. ร้อยละของจานวนข้อเสนอแนะจาก
การตรวจราชการที่ได้รบั การตอบสนอง
1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจ
แก่ประชาชน
1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
1. อัตราผู้เสียชีวติ จากอุบัตเิ หตุทางถนน
ต่อประชากรแสนคน

2. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda base)
3. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณา
การการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน
(Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation
base)
5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผน
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล
(Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน
โดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ

1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน


122,090 ลบ.

132,000 ลบ.




ร้อยละ 62.32

ร้อยละ 60..30

ร้อยละ 8.21

ร้อยละ 8.00

ร้อยละ 89

ร้อยละ 90




ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 83

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไม่เกิน 18 คน ต่อ
ประชากรแสนคน

24 คน ต่อ
ประชากรแสนคน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80









2. ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ



1. การจัดทาและดาเนินการตามแผน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

29

คูมือการประเมินบสปรุ
วนราชการตามมาตรการปรั
ปรุงประสิทวธินราชการ
ภาพในการปฏิ
วนราชการ
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภาพในการปฏิบัตบิราชการของส่
ประจบาปีัติรงาชการของส
บประมาณ พ.ศ.
2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

บทที่ 6

การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงาน
ของผู้ประเมิน
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของผู้ประเมิน แบ่งตามลาดับการประเมิน ได้แก่
1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น)

6.1 ผู้ประเมินเบื้องต้น: เลขาธิการ ก.พ.ร.
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้กาหนดให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ (เบื้องต้น) เพื่อจัดส่งให้กับรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่า การ รองนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี
ดังนั้น สานักงาน ก.พ.ร. จึงจัดทารายงานสรุปความเห็นการประเมินส่วนราชการเบื้องต้น เป็นรายกระทรวง
และส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงในรูปแบบสัญลักษณ์ ในลักษณะที่เป็น Infographic และจะจัดส่งสรุปผล
การประเมินดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีต่อไป
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การประเมินนส่สววนราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ทธิทภาพในการปฏิ
บัติรบาชการของส่
วนราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
คูคู ่มือการประเมิ
นราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ธิภาพในการปฏิ
ัติราชการของส
วนราชการ
ประจํ
าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ตัวอย่างรายงานสรุปความเห็นเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้ประเมินเบื้องต้น)
ตัวอย่างปกรายงานการประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง ดังแสดงตามรูปที่ 8 (1) และรายงานการ
ประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวงในภาพรวม ตามรูปที่ 8 (2)
ตัวอย่าง

รูปที่ 8 (1) ตัวอย่างปกแบบรายงานการประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง
31
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปรายงาน ณ 30 เมษายน 2560
หมายเหตุ “*” หมายถึง สวนราชการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL)
“**”หมายถึง สวนราชการไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ/รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม/
ไดแก กรม C : รางวัล............................ กรม E : รางวัล...............................................
ผลประเมิน
หมายถึง ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย
หมายถึง ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
หมายถึง ผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย
สรุปผลประเมิน
หมายถึง ระดับคุณภาพ เปนสวนราชการที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ทุกองคประกอบที่ประเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เปนสวนราชการที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน
แตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับตํ่ากวาเปาหมาย
หมายถึง ระดับตองปรับปรุง เปนสวนราชการทีม่ ผี ลการดําเนินงาน อยูใ นระดับตํา่ กวาเปาหมายในองคประกอบในองคประกอบหนึง่
(แมวาจะไดรับการประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย)
ประเด็นการปรับปรุง ไดแก กรม D มีผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายในองคประกอบ Agenda base

(นายทศพร ศิริสัมพันธ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.
(ผูประเมิน)
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ในรายงานสรุปความคิดเห็นของผูประเมินเบื้องตนโดยเลขาธิการ ก.พ.ร. จะประกอบดวยสรุปผล
การประเมินดานศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ Potential base
ดังแสดงในรูป 10
ตัวอยาง
สรุปผลการประเมินดานศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
(Potential base)
ของสํานักงาน ก.พ.ร.
รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
กรอบยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ปงบประมาณ 2560 ของชวงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1. แผนงานการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
■ จัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตตาม ม. 14 แหง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกฯ
■ พัฒนา Shared Services Center
2. แผนงานการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
■ ถายโอนภารกิจดานเศรษฐกิจและดานสังคม ตามมาตรการทบทวนบทบาท
ภารกิจของสวนราชการ
■ โครงสรางสวนราชการดานเศรษฐกิจ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
Thailand 4.0 (กระทรวง 4.0 : ก.อุตสาหกรรม / BOI)
■ แนวทางการจัดโครงสรางสวนราชการในภูมิภาค
■ หลักเกณฑตาม พ.ร.บ. องคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 บางสวน
■ หลักเกณฑการจัดตั้งหนวยงานสนับสนุน

£

£

£
£
£

£
£

£

£
£

3. แผนงานการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การบริหารราชการแผนดิน
■ ตรา พ.ร.ฎ. ตามมาตรา 12 แหง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกฯ

สรุปผลการดําเนินงาน
สวนราชการมีแผนการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีผลงานสําคัญ ปงบประมาณ 2560 ประกอบดวย 8 กิจกรรมหลักตามแผนงานจําแนกเปน 4 ไตรมาส
สรุปผลการดําเนินได ดังนี้
1. ไตรมาสที่ 1 กําหนดเปาหมายในการเตรียมความพรอมของระบบราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยการวาง
กลไกผลักดันยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (Strategy executio)และการตรา พ.ร.ฎ. ตามมาตรา 12 แหง พ.ร.บ. การอํานวย
ความสะดวกฯ
ผลการดําเนินงาน พบวา สวนราชการสามารถ...................................................................................................................
2. ไตรมาสที่ 2 กําหนดเปาหมายในการเนนการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการปรับโครงสราง
หนวยงานดาน ศก.ใหสามารถรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร Thailand 4.0 (ก.อุตสาหกรรม / BOI)
ผลการดําเนินงาน พบวา สวนราชการสามารถ.......................................................................................................................
3. ไตรมาสที่ 3 กําหนดเปาหมายในการเนนการยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชน / Ease of Doing Business
โดยการจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตตามมาตรา 14 แหง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกฯ และการปรับปรุงระบบบริหารงาน
แบบบูรณาการในระดับพื้นที่-จังหวัด
ผลการดําเนินงาน พบวา สวนราชการสามารถ............................................................................................................................
4. ไตรมาสที่ 4 กําหนดเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรลดความซํ้าซอนภายในสวนราชการ
โดยการจัดตั้ง Share Service Center
ผลการดําเนินงาน พบวา สวนราชการสามารถ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

รูปที่ 10 ตัวอยางแบบฟอรมรายงานการประเมินสวนราชการ องคประกอบที่ 5
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คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวอยาง แบบฟอรมการประเมินสวนราชการของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีวาการ หรือรัฐมนตรีชวยวาการ

( ) ภายในสัปดาหที่ 1 ของเดือนเมษายน 2560
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( ) ภายในสัปดาหที่ 1 ของเดือนกันยายน 2560
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ผูประเมินจะประเมินสวนราชการเปนรายกรม โดยใชแบบฟอรมการประเมินตามรูปที่ 11 ใหครบถวนทุกกรม
ดูตวั อยางการกรอกขอมูลตามรูปที่ 12

( ) ภายในสัปดาหที่ 1 ของเดือนเมษายน 2560

( ) ภายในสัปดาหที่ 1 ของเดือนกันยายน 2560
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คูมือการประเมินบสปรุ
วนราชการตามมาตรการปรั
ปรุงประสิทธิวภนราชการ
าพในการปฏิ
ัติรงาชการของส
วนราชการ
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภาพในการปฏิบัตบิราชการของส่
ประจบาปี
บประมาณ พ.ศ.
2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก
รายชื่อส่วนราชการที่รับการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
กระทรวง

1. สานักนายกรัฐมนตรี

2. กระทรวงการคลัง

3. กระทรวงคมนาคม

4. กระทรวงพาณิชย์
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กรม

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมธนารักษ์
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรมบัญชีกลาง
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมการขนส่งทางบก
กรมเจ้าท่า
กรมท่าอากาศยาน
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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คูมือการประเมินสบวปรุ
นราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภวาพในการปฏิ
บัตาปี
ิราชการของส
นราชการ
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรั
งประสิทธิภาพในการปฏิบบัตปรุ
ิราชการของส่
นราชการ ประจ
งบประมาณ วพ.ศ.
2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวง

10. กระทรวงมหาดไทย

11. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

13. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์

14. กระทรวงวัฒนธรรม

15. กระทรวงแรงงาน

16. กระทรวงยุติธรรม
40

กรม

กรมป่าไม้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมที่ดิน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สานักงานกิจการยุตธิ รรม
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คูมคูือ่มการประเมิ
ปรุงงประสิ
ประสิททธิภธิภาพในการปฏิ
าพในการปฏิ
ิราชการของส
วนราชการ
าปงบประมาณ
ือการประเมินนสส่ววนราชการตามมาตรการปรั
นราชการตามมาตรการปรับบปรุ
บัตบิรัตาชการของส่
วนราชการ
ประจประจํ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560

กระทรวง

17. กระทรวงสาธารณสุข

18. กระทรวงการต่างประเทศ

19. กระทรวงศึกษาธิการ

กรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กรมพิธีการทูต
กรมสารนิเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมยุโรป
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4141
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2356 9999 โทรสาร 0 2281 8279
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