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วิสัยทัศน 
 กรมชลประทานเปนองคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความมั่นคงดานนํ้า (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณคาการ
บริการภายในป 2579 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมนํ้าใหเกิดความสมดุล 
 2. บริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม 
 3. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจอยางเหมาะสม 
 4. เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. การพัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมนํ้า (Basin-based Approach) 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชนํ้า 
 3. การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
 4. การเสริมอํานาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมของ ทุก

ภาคสวนในงานบริหารจัดการนํ้าชลประทาน (Networking Collaboration Participation) 
 5. การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
 
คานิยมองคกร 
WATER far all 
 Work Smart   เกงงาน เกงคิด 
 Accountability  รับผิดชอบงาน 
 Teamwork & Networking รวมมือรวมประสาน 
 Expertise   เช่ียวชาญงานที่ทํา 
 Responsiveness  นําประโยชนสูประชาชน 
  
แผนท่ียุทธศาสตร 
 แผนที่ยุทธศาสตร แบงออกเปน 4 มิติ 10 เปาประสงค ดังน้ี 
 1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ   มี  5  เปาประสงค 
 2. มิติคุณภาพการใหบริการ   มี  3  เปาประสงค 
 3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  มี  3  เปาประสงค 
 4. มิติการพัฒนาองคกร    มี  4  เปาประสงค (ระดับปฏิบัติการ) 
 (เปาประสงคที่ 2 คาบเกี่ยวมิติที่ 1 และมิติที่ 2) 
เปาประสงค 
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แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน 
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 เปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 4 มิติ 10 เปาประสงค คือ 
 1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ  มี  5  เปาประสงค 
  1.1 มีแหลงเก็บกักนํ้าและมีปริมาณนํ้าที่จัดการได เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

 1.2 การบริหารจัดการนํ้าโดยใหทุกภาคสวนไดรับนํ้าที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตาม
ปริมาณนํ้าตนทุนที่มีในแตละป 

  1.3 ความสุญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเน่ืองมาจากอุทกภัยและภัยแลง 
 1.4 ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไปสูระดับการเสริมอํานาจการบริหาร

จัดการการชลประทาน 
 1.5 เปนองคกรอัจฉริยะ 
 2. มิติคุณภาพการใหบริการ  มี  3  เปาประสงค 
 2.1 การบริหารจัดการนํ้าโดยใหทุกภาคสวนไดรับนํ้าที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตาม

ปริมาณนํ้าตนทุนที่มีในแตละป 
 2.2 การคาดการณสถานการณนํ้ามีความทันสมัยและเขาถึงกลุมเปาหมายของชลประทานที่ทันตอ

เหตุการณ 
 2.3 เพิ่มเครือขายใหครอบคลุมทุกกลุมผูใชนํ้า 
 3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    มี  3  เปาประสงค 
 3.1 การปรับเปลี่ยนการใชนํ้าภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.2 เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน 
 3.3 ไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ินและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ 
 4. มิติการพัฒนาองคกร มี  4  เปาประสงค (ระดับปฏิบัติการ) 
 4.1 มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศและองคความรูที่เหมาะสมในงานชลประทาน 
 4.2 กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทํางานบนฐานดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 4.3 บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
 4.4 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใชประโยชนในงานชลประทาน 
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การประเม ินส วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 กำหนดวา  “การบริหารราชการต องเป ็นไปเพื อประโยชน ส ุขของประชาชน เกิดผลส ัมฤทธิ ต อ 

ภารกิจของรัฐ ความม ีประส ิทธ ิภาพ ความคุมคาในเช ิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ 
และยุบเลิกหนวยงานที ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทอง ถ่ิน การกระจายอำนาจตัดสินใจ 
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งน ี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน
ใน การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยางย่ิงใหคำน ึงถ ึงความ
รับผ ิดชอบ ของผู ปฏิบ ัต ิงาน การม ีส วนรวมของประชาชน การเป ิดเผยข อม ูล การติดตามตรวจสอบและประเม ินผลการ
ปฏิบ ัต ิงาน ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 
 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 (3) กําหนดวา การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ใหสวนราชการตองจัดใหมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตอง 
สอดคลองกับมาตรฐานที่  ก.พ.ร.  กําหนด 

มาตรา 12 กําหนดวา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ 
คณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือ
โดย วิธีการอื่นใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

มาตรา 45 กําหนด ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ
คุมคา ในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 
คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 5/2559 

คำสั่งหัวหน าคณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยความ
เห็นชอบของ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดออกคำ ส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 5/2559 เรื่อง 
มาตรการปรับปรุง ประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ นดิน  
ม ีผลบังคับใช  ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 

  
 2.1 หลักการและท่ีมา 

บทท่ี 2 
บทนํา 
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มติคณะรัฐมนตร ี5 เมษายน 2559 
มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห ็นชอบการประเม ินโดยแบบประเม ินข าราชการพลเร ื อนในความ

ร ับผ  ิดชอบของฝ ายบร ิหารและแบบประ เม  ิน ส วน ราชการตาม คํา ส่ัง หัวหน าคณะรักษาความสงบแหง ชาต ิ                  
ท่ี 5/2559 และใหนำแบบประเมินฯ นี้ไปใชในการประเมินขาราชการและการประเมินสวนราชการในรอบการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 
 
มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน  2559 ไดให
ความเห็นชอบกับกรอบการประเม ินส วนราชการและจ ังหว ัดตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติ ราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

 
 

ว ัตถุประสงคของการประเม ินส วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ มี 2 
ประการ ดังน้ี 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบการดำเนินงานของสวนราชการในการขับเคล่ือนภารกิจสำคัญของรัฐบาล การแกไขป ัญหา 
และการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของส วนราชการในการสนับสนุนการพ ัฒนาประเทศ โดยสามารถนำ ผลงานไปใช  
ประกอบการให คุณให โทษต อหน วยงานและผูบริหาร 

  
 2.2 วัตถุประสงค 
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สำน ักงาน ก.พ.ร. ใช การประเม ินส วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบ ัต ิราชการ แทน   
การจัดทําคำรับรองการปฏิบัติราชการที เปนลายลักษณอักษร เพื่อลดความซำซอนและภาระตอสวนราชการ โดยมี 
รายละเอียด ดังน้ี 

 
 

 

คณะร ัฐมนตร ีในการประช ุมเมื อว ันท่ี 5 เมษายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน   
การปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 5/2559 โดยกําหนดใหประเมินประสิทธิภาพ ของ
ส วนราช ม ีองค ประกอบการประเม ิน 5 องค ประกอบ สำน ักงาน ก.พ.ร. จึงไดนำกรอบการประเม ินด ังกล าว มาจ ัดทำ        
เปนประเด็นการประเมินในแตละองคประกอบ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จำนวนตัวช้ีวัด 

1. ประสิทธิภาพในการดําเน ินงานตาม หลัก
ภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํางาน ตาม
หนาที ปกติ หรืองานตามหนาท่ี ความ
รับผ ิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรือมติ 
คณะรัฐมนตรี (Functional base) 
(บังคบั) 

1.การดำเนินงานตามหลักภารก ิจพ้ืนฐาน 
งานประจํา งานตามหน าท่ีปกต ิหร ืองาน 
ตามหน าท่ีความรับผดิชอบหลัก 

2.การดำเนินงานตามกฎหมาย 
3.การดําเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล 

และมติคณะรัฐมนตรี 
4.การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

แห งชาตแิละแผนย ุทธศาสตรของหน วยงาน 

ไมเก ิน 
5 ตัวช้ีวัด 

2.ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม 
หลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูป 
ภาครัฐ นโยบายเรงด วน หรือภารกจิ ท่ี
ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
(Agenda base) (บังคับ) 

1.การดําเนินการขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
2.การดำเนินการตามวาระการขบัเคลื่อนและ 

การปฏิรูปประเทศ 
3.การแกไขปญหาสําคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจ ท่ี

ไดรับมอบหมายพิเศษจากนายกร ัฐมนตรี/ รอง
นายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที กํากับและติดตาม การ
ปฏิบัติราชการ 

4.การสรางความรับรูความเข าใจแก ประชาชน 
(บ ังคบัเฉพาะสวนราชการ) 

ไมเก ิน 
3 ตัวช้ีวัด 

  
 3.1 กรอบการประเมินส วนราชการ 

บทท่ี 3  
การประเม ินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธ ิภาพในการปฏ ิบัติราชการ 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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องคประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จำนวนตัวช้ีวัด 
3. ประสิทธิภาพในการดําเน ินงานตาม 

หลักภารกิจพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน ภูมิภาค 
จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการ 
การดำเนินงานหลายพ้ืนท่ีหรือหลาย 
หนวยงาน (Area base) 
 (ถาไมมีภารกิจนี้ ไมตองประเมิน)  

1.การดำเนินงานตามภารก ิจในพ้ืนท่ี/ทองถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด 

2.การบูรณาการระบบการปฏิบัติงานรวมก ันหลาย 
หนวยงานท่ีมีภารกิจรวมกันในพ้ืนท่ี 

3.การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง 
กระทรวง/หน วยงาน/จังหวัด 

4.การดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ 

ไมเก ิน 
2 ตัวช้ีวัด 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจ ัดการและ 
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจ ัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให บริการประชาชนหร ือ 
หนวยงานของรัฐ (Innovation base) 
(บังคบั) 

1.ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ 
หนวยงาน 
1) ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ 

หนวยงานในดานต างๆ เช น การพัฒนา 
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของ 
บุคลากรตอองคกร เทคโนโลยี ฐานขอมูล 
กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
ตามหลักธรรมาภิบาล พรอมผลงานที จะส ง 
มอบแยกตามรายไตรมาส 

2) ผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง รวมท้ังรางวัลท่ีไดร ับจาก 
องคกรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถามี) 

2. การบร ิหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน การ
ใหบร ิการประชาชนหร ือหน วยงานของรัฐ 

3. การจัดการข อร องเรียนหร ือเรื่องราว รองทุกข  
(ถามี) 

4.ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ (บังคับ) 

ไมเก ิน 
3 ตัวช้ีวัด 

  5. ศักยภาพในการเปนสวนราชการท่ีมี 
ความสำคัญเช ิงยุทธศาสตรเพ่ือการ 
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย 
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับผล การ
ประเมินโดยองคกรภายในและ 
ภายนอกประเทศ (บงคับ) 

การจัดทำและดําเน ินการตามแผนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร ชาต ิ

1) การจัดทําแผนการขับเคลื่อนยทุธศาสตร ชาติ 
ตามภารกิจ/บทบาท ของสวนราชการ 

2) ผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงในแต ละไตรมาส รวมท้ัง 
ผลการประเมินจากองคกรภายในหร ือ 
ภายนอกประเทศ (ถามี) 

1 ตัวช้ีวัด 
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กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ของกรมชลประทาน 
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สวนราชการตองมีการประเมินองคประกอบอยางนอย 4 องคประกอบขึ้นไป ไดแก องคประกอบที่ 
1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน (Functional base) องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ตามภารกิจยุทธศาสตร หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda base) องค ประกอบที่ 4 
ประส ิทธ ิภาพในการ บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) และองคประกอบที่ 5 การจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนการ ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาต ิ(Potential base) 
 
 

 
 

กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแตละองคประกอบ มีรายละเอียดการประเมิน ดังน้ี 

 
 

 
องค ประกอบท่ี 1 คือ ประส ิทธ ิภาพในการดำเน ินงานตามหล ักภารก ิจพื้นฐาน งานประจำงานตามหน าท่ีปกต ิ

หรือ งานตามหน าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional 
base) 
 
 ประเด็นการประเมิน ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังน้ี 

1.  การดำเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐานงานประจํางานตามหน าท่ีปกต ิหร ืองานตามหน าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
2. การดําเนินงานตามกฎหมาย 
3.  การดำเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี 
4.  การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 
 ตัวอยางตัวช้ีวัด  

 รายไดสิทธ ิของรัฐบาลต อ GDP 
 ระดับความสําเร็จของการช วยเหลือประชาชนเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถ ึงกระบวนการยุตธิรรม 
 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 
 ระดับความสําเร ็จของการดําเนินการปองก ัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
 ผลการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณปญหาคอรัปช่ันประจําปของประเทศไทย 
 
 
 

 องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำงานตามหนาที่ปกติ 
หรอืงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมต ิคณะรัฐมนตร ี
(Functional base) 

  
 
3.2 รายละเอียดขององคประกอบการประเมิน 5 องคประกอบ 
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องคประกอบที่ 2 คือ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเรงดวน หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda base) 
 
 ประเด็นการประเมิน ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังน้ี 

1. การดำเนินการขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
2. การดำเนินการตามวาระการขับเคล่ือนและการปฏิรูปประเทศ 
3. การแก ไขป ัญหาสําคัญเฉพาะเรื องหร ือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายพ ิเศษจากนายกร ัฐมนตรี/ รอง

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีท่ีกํากับและตดิตามการปฏิบัตริาชการ 
4. การสรางความร ับรูความเขาใจแกประชาชน (บ ังค ับเฉพาะสวนราชการ) 

 
 ตัวอยางตัวช้ีวัด  

อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก 
ความสำ เร ็จของโครงการยกระด ับศักยภาพหมู บ านเพื อข ับเคลื อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง   

ประชารัฐ (หมูบานละ 2.5 แสน) 
ปริมาณการระบายขาวในสต็อกคางของรัฐบาล 
ระดับความสำเร็จในการแกไขปญหาประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU) 

 

 
 

องค ประกอบที่ 3 คือ ประส ิทธ ิภาพในการดำเน ินงานตามหล ักภารก ิจพื้นที่/ทองถ่ิน  ภ ูม ิภาค จ ังหว ัด กลุ ม
จ ังหว ัด หรือการบ ูรณาการการดำเนินงานหลายพ้ืนท่ีหร ือหลายหน วยงาน (Area base) (ถาไมมีภารกิจน ี้ ไมตองประเมิน) 

 
 ประเด็นการประเมิน ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังน้ี 

 องคประ กอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที/่ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุม จังหวดั 
หรือการบูรณาการการดําเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหนวยงาน (Area base) 

 องคประ กอบที่ 2 ประสิทธภิาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏริูป
ภาครัฐ นโยบายเรงด วน หรอืภารกจิทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda base) 
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1. การดำเนินงานตามภารก ิจในพื้นที่ / ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด 
2. การบูรณาการระบบการปฏ ิบัติงานรวมกันหลายหนวยงานท่ีมีภารกิจรวมกันในพ้ืนท่ี 
3. การบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางกระทรวง/หนวยงาน/จังหวัด 
4. การดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ 
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 ตัวอยางตัวช้ีวดั  

อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรแสนคน 
ความสำเร็จในการขับเคล่ือนแผนเศรษฐกิจเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
รอยละความสำเร็จของการจ ัดสรรงบประมาณตามความตองการของจ ังหว ัด/กลุมจ ังหว ัด ท่ี

ไดรับ การจัดสรรจากสวนราชการและงบประมาณของจังหวัดตองบประมาณท้ังหมดท่ีลงจังหวัด 
 

 
 

องคประกอบท่ี 4   คือ ประส ิทธ ิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนานว ัตกรรมในการบริหารจ ัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation base) 

 
 ประเด็นการประเมิน ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังน้ี 

1. ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ หนวยงาน 
   1) ข อเสนอการพ ัฒนาข ีดความสามารถของหนวยงานในด านต างๆ เชน การพ ัฒนานว ัตกรรมในการ

บริหาร จ ัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร เทคโนโลยี 
ฐานขอมูล กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล พรอมผลงานท่ีจะสงมอบแยกตาม
รายไตรมาส 

   2)  ผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง รวมท้ังรางวัลท่ีไดร ับจากองคกรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถามี) 
2.  การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน การใหบร ิการประชาชนหรือหน วยงานของร ัฐ 
3.  การจัดการขอรองเรียนหร ือเรื่องราวรองทุกข  (ถามี) 
4. ประสิทธ ิภาพการเบิกจายงบประมาณ (บังคับ) 

 

 
 

องคประกอบท่ี 5  คือ ศักยภาพในการเป ็นส วนราชการท่ีม ีความสำ คัญเช ิงยุทธศาสตรเพื อการพ ัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) 
 
 ประเด็นการประเมิน ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังน้ี 

การจัดทำและดําเนินการตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
1. การจัดทําแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ตามภารกิจ/บทบาทของสวนราชการ 
2. ผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงในแตละไตรมาสรวมท้ังผลการประเมินจากองคกรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถามี) 

 องค ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเปนส วนราชการที่ม ีความสำค ัญเชิงยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน 
โดยองคกรภายในและภายนอกประเทศ 

 องคประ กอบที่ 4 ประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบรกิารประชาชนหรอืหนวยงานของรัฐ (Innovation base) 
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ตารางที่ 2 ตัวอยางการจัดทำแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรม A 

 
 

 

 
กรอบยุทธศาสตรชาติ ดานการ
ปรับสมดุล และพ ัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ ภาครัฐ 

 ป ีงบประมาณ 2560 ของช วงระยะที ่1(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. แผนงานการพัฒนาระบบการ 
ใหบริการประชาชนของหนวยงาน 
ภาครัฐ 

จัดตั้งศ ูนย รับคำขออน ุญาตตาม ม.14  
แหง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกฯ 

 พฒันา Shared Services Center 

2. แผนงานการปรับปรุงบทบาท ภารก ิจ 
และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ 

ถายโอนภารกิจดานเศรษฐกิจและ 
ดานสงัคม ตามมาตรการทบทวน 
บทบาทภารกิจของสวนราชการ 

โครงสร างสวนราชการด านเศรษฐกิจ 
รองรับการขับเคลื่อนย ุทธศาสตร  
Thailand 4.0 (กระทรวง 4.0 : ก.
อุตสาหกรรม / BOI) 

แนวทางการจัดโครงสร าง 
สวนราชการในภูม ิภาค 

หลักเกณฑตาม พ.ร.บ.องค การ 
มหาชน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
บางสวน 

หลกัเกณฑการจัดตัง้หนวยงาน 
สนับสนุน 

ตัวอยาง 



รายละเอียดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
   

54 
 

 

 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวย 2 มิติ คือ (1) มิติภายนอก ประกอบดวย การประเมินประสิทธิผล และการ
ประเมินคุณภาพ และ (2) มิติภายใน ประกอบดวย การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคการ โดยในการ
ประเม ินด านประส ิทธ ิภาพ ประกอบดวยตัวช ี้วัดบ ังคับ ไดแก การเบ ิกจายงบประมาณ (กรมบ ัญช ีกลางเปนเจาภาพ) 
การประหยัดพลังงาน (สำน ักงาน นโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพ) การประหยัดน้ํา (กรมทรัพยากรนํ้าเปน
เจาภาพ) สำหรับตัวช ี้วัดการพัฒนาองค การ ไดแก การพัฒนาสมรรถนะองคการ (สำน ักงาน ก.พ.ร.  เป ็นเจ าภาพ) ระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ หน วยงาน (สําน ักงาน ป.ป.ช. เปนเจาภาพ) ซึ่งการประเม ินส วนราชการ
ตามมาตรการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัติ ราชการ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น จะแตกต างจากการ
ประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราชการตามคํารับรองฯ กลาวคือ ม ีการยกเล ิกตัวช ี้ว ัดบังคับ (ม ีเจ าภาพ) ยกเวนตัวชี้วัดการ
เบิกจายงบประมาณ สำหรับตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและ ความโปรงใสการดำเนินงานของหน วยงาน (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) สำน ักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูรับ ผลการประเม ิน จากสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป .ป.ช.) เพื่อรายงานตอ นายกรัฐมนตรี พรอมกับการประเมินของสวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธ ิภาพฯ 

ดังนั้น ตัวช ี้ว ัดบังคับ ตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 3 ตัวช ี้วัดบ ังคับตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
องคประกอบ ตัวชี้วัด เจาภาพตัวชี้วัด 

ประสิทธ ิภาพในการดำเนินงานตาม 1. ตัวช ี้วัดการสร างความร ับรูความ  
หลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูป เข าใจแก ประชาชน 
ภาครัฐ นโยบายเรงด วน หรือภารกิจท่ี 

1.1 รอยละการดําเนินการตาม สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับมอบหมายเป ็นพิเศษ (Agenda 
base) แผนการสรางความรูความ 

เข าใจแก ประชาชน 
1.2 รอยละการช้ีแจงประเด็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สําคัญที่ทันตอสถานการณ ไดแก สํานักโฆษก และศ ูนย 
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime 
Minister Operation Center: 
PMOC) 
กรมประชาสัมพันธ 

ประสิทธ ิภาพในการบรหิารจัดการและ 2.  ตัวช ี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจาย กรมบัญชีกลาง 
พัฒนานวัตกรรมในการบรหิารจ ัดการ งบประมาณ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร 
บุคคล และการใหบริการประชาชนหรือ 
หนวยงานของรัฐ (Innovation base) 
 

  
 3.3 ตัวชี้วัดบังคับ 
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1. ตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

ตัวช ี้ว ัดการสรางความรับรูความเข าใจแกประชาชน เปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที่ 11 
ตุลาคม 2559 และม ีมติเห็นชอบแนวทางการสรางความรับรูความเข าใจแกประชาชน โดยใหหัวหนาส วนราชการ 
ตางๆ ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากระทรวง กรม ตลอดจนผูบริหารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสรางความรับรูความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน วยงานที่อยูในความร ับผิดชอบ 

ความสำเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนตามแนวทางน ี้ เปนตัวช้ีวัดสำคัญในการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการของหัวหนาสวนราชการทุกแหง โดยใหผูบังคับบัญชา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสําน ักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร ือน (ก.พ.) ประเมินจาก 

1. ปริมาณและประสิทธิภาพของการช้ีแจงของสวนราชการ 
2. ความทันตอสถานการณในการช้ีแจง 
3. ความรับรูความเขาใจของประชาชนตามผลสำเร็จของหนวยงานตางๆ 
โดยให สำนักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ. ประเมินผลทุก 6 เดือน และรายงานต ัวช ี้ว ัดและผลการ

ประเม ิน เบ้ืองตนตามแนวทางนี้ใหนายกรัฐมนตรีทราบเปนรายกระทรวง ทุกสามเดือน 
 

ดังนั้น ตัวช ี้ว ัด “การสรางความรับรู ความเข าใจแกประชาชน” จึงเปนตัวช ี้ว ัดบังคับ ของส วนราชการและ 
องคการมหาชน ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัดยอย ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ตัวช ี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
ประเด็นเรื่อง ตัวชี้วัด 

ปรมิาณและประสทิธ ิภาพของการช้ีแจง 1.1 รอยละการดำ เน ินการตามแผนการสรางความรับรูความ
เขาใจ แกประชาชน 

ความทันตอสถานการณ 1.2 รอยละการช้ีแจงประเด็นสำคัญท่ีทันตอสถานการณ 

 

1.1 ตัวชี้วัด “รอยละการดำเนินการตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน” 
เกณฑการประเมินผล: 
ตารางที่ 5 เกณฑ การประเมินผลตัวช ี้วัดรอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
 

ผาน ไมผานการประเมิน 

รอยละ 100 < รอยละ 100 
 

การดำเนินการ: 
การดำเนินการตามตัวช ี้ว ัด “รอยละการดำเนินการตามแผนการสรางความรับรูความเข าใจแกประชาชน”  

มีข้ันตอนการดําเนินการ 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี ้
1. สวนราชการจัดทําแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน* 
2. ส วนราชการดําเนินการตามแผนการสรางความรับรู ความเข าใจแกประชาชน อยางม ีประส ิทธ ิภาพ 

(รอยละ 100) 
3. สวนราชการรายงานผลการดําเนินการเทียบกับแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนที่กําหนดไว 

ในขอ 1 
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หมายเหตุ: * การปรับเปลี่ยนแผนฯ ระหวางป ใหเสนอแผนฯ ที่ปรับเปลี่ยนมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
เจาภาพตัวชี้วัด: สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ทั้งน้ี สวนราชการจะตองจัดทําแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน โดยกำหนด
ประเด ็นหรือเรื่อง ท่ีมีความสำคัญท่ีจะตองสรางความรับรูและความเขาใจใหแกประชาชน และส วนราชการจะต อง
นำไปกําหนดไวในแผนการ ดําเนินงาน และระบุประเภทส ื่อเพื่อใช ในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว ดัง
ตัวอยางตารางที ่6 และ 7 
 
ตารางท่ี 6 ตัวอยางการจัดทำแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนของกรม A 
 

ลําดบั เร่ือง ประเด็น 

ความ
สอดคลอง   
กับนโยบาย

รัฐบาล (ถามี) 

วัตถปุระสงค กลุม 
เปาหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน 
(จํานวน) 

วิทยุ
(จํานวน) 

สิ่งพิมพ 
(จํานวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน 
(จํานวน) 

สื่ออื่นๆ* 
(จํานวน) 

กิจกรรม**
(จํานวน) 

1. การรณรงค
สื่อสาร เสริมสราง
ธรรมาภิบาล  
รวมตานทุจริต 

ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

  ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เพ่ือสรางความ
ตระหนักรูและ
สงเสริมความ
รวมมือในการ
ปองกันการ
ทุจริต
คอรรัปชั่น 

เยาวชน
ขาราชการ
สื่อมวลชน 

  (1) (1)  งานมอบ
รางวัล 

(1) 

2. การขับเคลื่อน
ภาครัฐเพ่ือ
ยกระดับไปสู
ระบบราชการ4.0 

การปรับ เปลี่ยน
ระบบราชการสู
ยุคไทยแลนด 4.0 

นโยบายการ
พัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

เพ่ือสรางการ
รับรูและเตรียม
ความพรอม
ใหแกหนวย 
งานและ
บุคคลากร
ภาครัฐ 

 

ขาราชการ (1)      

3. พ.ร.บ. การ
อํานวยความ
สะดวก 

ความคืบหนาใน
การปรับปรุง 
บริการภาครัฐ 
ตาม พ.ร.บ.การ
อํานวยความ
สะดวกฯ 

 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 
ป 

เพ่ือสราง
ความรูความ
เขาใจ 

ประชาชน
ขาราชการ 

(1)      
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ลําดบั เร่ือง ประเด็น 

ความ
สอดคลอง   
กับนโยบาย

รัฐบาล (ถามี) 

วัตถปุระสงค กลุม 
เปาหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน 
(จํานวน) 

วิทยุ
(จํานวน) 

สิ่งพิมพ 
(จํานวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน 
(จํานวน) 

สื่ออื่นๆ* 
(จํานวน) 

กิจกรรม**
(จํานวน) 

4. การปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือ
อํานวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 

การประกอบ
ธุรกิจในประเทศ
โดยมีความงาย 
สะดวกและ
รวดเร็ว 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 
ป 

เพ่ือสรางความ 
รูความเขาใจ 

ประชาชน
ภาคเอกชน
ภาคธุรกิจ
ขาราชการ 

  (1) (1)   

5. ราง พ.ร.ฎ. การ
กําหนดใหผูรับ
ใบอนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมการ
ตออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคําขอ
ตอใบอนุญาต 
พ.ศ…. 

การชําระ
คาธรรมเนียม
การตออายุ
ใบอนุญาต มี
ความงายสะดวก
และรวดเร็ว 

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร 
ชาติระยะ 20  
ป 

เพ่ือสรางความ 
รูความเขาใจ 

ประชาชน
ขาราชการ 

  (1) (1)   

 
ตารางที่ 7 ตัวอยางการจัดทา  แผนการสรางความรับรูความเข าใจแก ประชาชนรายเดือน ของกรม A 
 

เร่ือง ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 59 ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 60 เม.ย. 
60 

พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. การรณรงคสื่อสารเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลรวมตานทุจริต 

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

         

2. การขับเคลื่อนภาครัฐเพ่ือ
ยกระดับไปสูระบบราชการ 4.0 

  โทรทัศน  (1 )          

3. พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวก   โทรทัศน  (1 )   น.ส.พ. (1 )       

4. การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
อํานวย ความสะดวกในการ
ประกอบ ธุรกิจ 

       สื่อ online 
(1 ) 

น.ส.พ. (1 )    

5. ราง พ.ร.ฎ. การกําหนดใหผูรับ 
ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการ 
ตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคํา 
ขอตอใบอนุญาต พ.ศ…. 

     -  สื่อ online 
(1 )              
-  น.ส.พ. (1 ) 
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1.2 ตัวชี้วัด “รอยละการชีแ้จงประเด็นสําคัญท่ีทันตอสถานการณ” 
เกณฑการประเมินผล: 
ตารางที่ 8 เกณฑการประเมินผลรอยละการช้ีแจงประเด็นสําคัญท่ีทันตอสถานการณ 
 

ผาน ไมผานการประเมิน 
ช้ีแจงประเด็นขาว ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 100 
ช้ีแจงประเด็นขาว ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

< รอยละ 100 

 
ประเมินจากความสามารถของสวนราชการในการช้ีแจงประเด็นขาวโดยพิจารณาคุณภาพการช้ีแจงประเด็น

ขาว ไดแก ช ้ีแจงภายในเวลาท่ีกําหนด (ตรงเวลา) เนื้อหาม ีความครบถวน ตรงประเด็น และม ีช องทางการเผยแพร 
โดยม ี รายละเอียด ดังน้ี 

ตรงเวลา 
- ตรงเวลา ภายใน 1 วัน 

 
ได 

 
1 

 
คะแนน 

- เกิน 1 วัน หรือ ไมตอบ 
เน้ือหาการช้ีแจงตรงประเด็น 

ได 0 คะแนน 

- ครบถวนทุกประเด็น ได 1 คะแนน 
- ตรงบางประเด็น ได 0.5 คะแนน 

- ไมตรงประเด็น 
ชองทางการเผยแพร  

ได 0 คะแนน 

- 3 ชองทาง หรือ มากกวา ได 1 คะแนน 
- 1 หร ือ 2 ชองทาง ได 0.5 คะแนน 
- ไมมีการเผยแพรผานชองทางตางๆ ได 0 คะแนน 
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สวนราชการจะผานเกณฑการประเมินตองมีการช้ีแจงประเด็นขาวภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 1 วัน

ทําการ และมีคะแนนการประเมิน 1.5 คะแนนข้ึนไป 
 
การดำเนินการ: 

สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) อยูระหวางการดําเนินการเพื่อ
จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานตามแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจ และขณะน้ีระบบดังกลาว
ยังไมแลวเสร็จ และเพื่อใหการรายงานช ี้แจงประเด็นข าวสำคัญตามตัวช ี้วัดน ี้สามารถดําเนินการไดโดยเร็ว สําน ัก
เลขาธ ิการนายกร ัฐมนตร ี(สํานักโฆษก และ PMOC) กรมประชาสัมพันธ และสำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวมกันจัดทำ
ระบบกลุมไลน (Line Groups) เพื อเปนช องทางในการช ี้แจงประเด็นข าวที่ทันตอสถานการณ ของส วนราชการใน
เบ้ืองตนกอน ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยกําหนดช องทางการส่ือสารผานการจัดตั้ง 3 กลุมไลน  (Line Groups) ดังแสดงใน
รูปท่ี 2 

 

 

รูปที่ 1 ระบบของการช้ีแจงประเด็นขาวท่ีท ันตอสถานการณของสวนราชการ 
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รูปที่ 2 สรุปภาพรวมความเช่ือมโยงแนวทางการดำเนินงานของ 3 กลุมไลน 
 
เจาภาพตัวชี้วัด : 1. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดแก สําน ักโฆษก และศูนยปฏิบัต ิการนายกร ัฐมนตรี (Prime 

Minister Operation Center: PMOC) 
2. กรมประชาสัมพ ันธ 

 
2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

เปนต ัวช ี้ว ัดบ ังคับท่ีเป ็นไปตามมต ิคณะรัฐมนตรีในการประช ุมเมื อว ันท่ี 23 ส ิงหาคม 2559 ท่ีเห็นชอบกับ
เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการเบ ิกจ าย
รายจ าย ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และมีการกำหนดเปาหมายการเบิกจายเปนรายไตรมาส ดังนี ้
 
ตารางที่ 9 เปาหมายการประเมินผลตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภาพรวมท่ัวประเทศ (ลานบาท) 2,623,680 819,900 601,260 579,419 623,101 
ประมาณรอยละ 96 30 22 21 23 

  

กลุมไลน 1 ID Chat  
(Issue Discussion Chat) 
คณะทํางานกําหนดประเด็น 
การช้ีแจงขาวทันเหตกุารณ  

กลุมไลน 2 IA Chat 
(Issue Assign Chat) 
ระบบการส งประเด็นขาว 
ใหแกสวนราชการ 

กลุมไลน 3 IR Chat 
(Issue Report Chat) ระบบ
การรายงานการช้ีแจง 
ประเด็นขาวของสวนราชการ 

คณะทํางานฯ สงประเด็น

10.30 น. 
ตอบรับ รายงานผล 

- สวนราชการ 
- องคการมหาชน 
- รัฐวิสาหกิจ 

- สวนราชการ 
- องคการมหาชน 
- รัฐวิสาหกิจ 



รายละเอียดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
   

61 
 

 

 
 

สำนักงาน ก.พ.ร . ไดมีการปรับหลักเกณฑและวิธีการประเมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการใหม ีประส ิทธ ิภาพมากขึ้น หล ักเกณฑ การประเม ินฯ ดังกล าว ม ีความแตกตางไป
จากระบบการ ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่มีการกำหนดคาคะแนนเปนระดับ 1-5 และมีการ
กําหนดช วงคะแนน (Interval) ไวในแตละระดับ สำหรับหลักเกณฑและวิธีการประเมินสวนราชการฯ มีรายละเอียด ดังนี ้

1. ตัวชี้วัด  
การประเมินผลในแตละตัวช ี้วัด พิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับคาเป าหมาย ท่ีไดกําหนดไวในแตละ

รอบ การประเมิน โดยมีเกณฑ การประเมิน 2 กรณี ดังน้ี 
 
 
 

2. องคประ กอบ  
การประเมินในแตละองคประกอบ แบงเกณฑการประเมินเปน 3 กรณี ดังนี้ 
สูงกวาเปาหมาย 

- ผานทุกตัวช้ีวัด 
- ผาน 3 ตัวช้ีวัดจาก 4 ตัวช้ีวัด 
- ผาน 4 ตัวช้ีวัดจาก 5 ตัวช้ีวัด 
เปนไปตามเปาหมาย 

- ผาน 1 ตัวช้ีวัด จาก 2 ตัวช้ีวัด 
- ผาน 2 ตัวช้ีวัด จาก 3 ตัวช้ีวัด 
- ผาน 2 ตัวช้ีวัด จาก 4 ตัวช้ีวัด 
- ผาน 3 ตัวช้ีวัด จาก 5 ตัวช้ีวัด 
ตํ่ากวาเปาหมาย 

- ไมผานทุกตัวช้ีวัด 
- อื่นๆ ท่ีไมเขาหลักเกณฑเปนไปตามเปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย 

  
 
3.4 หล ักเกณฑและว ิธ ีการประเม ิน 

ผาน ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย หร ือสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว 
ไมผาน ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายท่ีตั้งไว 
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ผาน 3 ตัวช้ีวัดจาก  5 ตัวช้ีวัด 

กรม X องคประกอบที ่1: Functional base 

 
3. สวนราชการ  

หล ักเกณฑ การประเม ินผลการดำเนินงานระดับส วนราชการเปนการประเม ินผลการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมท้ัง 5 องคประกอบของสวนราชการ โดยแบงเกณฑการประเมินเปน 3 ระดับ ดังนี ้

 

ระดับคุณภาพ เปนสวนราชการที่มผีลการดำเน ินงานอยูในระดับสูงกวาเปาหมาย    
ทุกองคประกอบที่ประเมิน 

ระดับมาตรฐาน เปนสวนราชการท่ีมีผลการดําเน ินงาน อยูในระด ับสูงกวาเปาหมาย ไม
ครบทุกองคประกอบท่ีประเมิน แตไมมีองคประกอบใดองคประกอบ 
หน่ึงไดรับการประเมินในระดับตํ่ากวาเปาหมาย 

ระดับตองปรับปรุง เปนสวนราชการท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับต่ํากวาเปาหมายใน 
องคประกอบใดองคประกอบหน่ึง (แมวาจะไดรบัการประเมินใน 
องคประกอบอื่นในระดับเป ็นไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) 

 

 ตัวอยางการประเมินสวนราชการ  
 

 
 
 

ประเด ็นการประเมนิ เปาหมาย ผลดำเนินงาน ผาน ไมผาน 

ตัวชีว้ ัด ก เพ่ิมขึ้น 10% เพ่ิมขึ้น 12%   

ตัวชีว้ ัด ข 50,000 49,999   

ตัวชีว้ ัด ค ลดลง 5% ลดลง 4%   

ตัวชีว้ ัด ง 100 100   

ตัวชีว้ ัด จ 100 100   

 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 
การประเมิน 

ผลการประเมิน  
สรุปผลการประเมนิ ต่ํากวาเปาหมาย 

(<50%) 
เป ็นไปตามเปาหมาย 

(50-67%) 
สูงกวาเปาหมาย 

(>67%) 

1. Functional base     
ระดับคณุภาพ 
ระด ับมาตรฐาน 
ระด ับตองปร ับปร ุงดาน.... 

2. Agenda base    

3. Area base    

4. Innovation base    

5. Potential base    
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางการประเมินสวนราชการ 
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การดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ       
พ.ศ. 2560   สำนักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณากำหนดตัวช้ีวัดในลักษณะการบูรณาการตัวช้ีวัดของหนวยงานกลาง      
โดยการประเม ิน สวนราชการตามมาตรการดังกลาว มีรายละเอียด ดังนี ้
 

 
 

คณะกรรมาธ ิการว ิสาม ัญพ ิจารณาร าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ ายประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได ม ีข อส ังเกต 
ในเรื องการกำหนดเป าหมาย ตัวช้ีวัด แผนบ ูรณาการและเป าหมายต ัวช ี้ว ัดการใหบริการกระทรวง หน วยงาน ผลผล ิต/ 
โครงการ เพื่อใหตัวช ี้ว ัดในแตละระดับสามารถสะทอนตอผลส ัมฤทธิ์ ควรตองม ีการบูรณาการรวมกันระหว าง 
หนวยงานกลาง ไดแก สำนักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
และสํานักงาน ก.พ.ร เพื่อประโยชน ตอประชาชน และเช่ือมโยงเปาหมายระดับชาติ รวมทั้งสามารถนํามาติดตาม
ประเม ินผล การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกลาว สำนักงาน ก.พ.ร. จึงไดรวมกันกับสวนราชการทั้ง 20 กระทรวง ดําเนินการปรับปรุง
ตัวช้ีวัด ของสวนราชการตามเอกสารงบประมาณประจำป พ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุงหมายเพื ่อใหตัวชี้วัดของ
หนวยงานกลาง ทั้งสามหนวยงานเปนตัวช้ีวัดเดียวกัน โดยเช่ือมโยงจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเปาหมายของกระทรวง ซึ่งไดนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําตัวช้ีวัดของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากน้ีการดําเนินงาน ของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการพิจารณาตัวช้ีวัดของสวน
ราชการ นอกเหนือจากยุทธศาสตรชาติและแผนฯ 12 แลวยังได น าแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0        
การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นโยบาย รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง/ภารกิจ/
เปาประสงค ยุทธศาสตรจัดสรรป 2560 และแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร (25 แผน) มาเปนกรอบในการพิจารณา 
ในการจัดทำตัวช้ีวัดในการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดังนั้น การจ ัดทำต ัวช ี้ว ัดในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเป ็นการบ ูรณาการต ัวช ี้ว ัดของหน วยงานกลาง โดยมี 

การเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิแผนฯ 12 และ อื่นๆ ดังกลาวขางตน (ตามตัวอยางในรูป 4) 

 
  4.1  การบูรณาการตัวช้ีว ัดของหนวยงานกลาง 


บทท ี่ 4 
การกําหนดตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 ตัวอยาง : การเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับ ชาติกับยุทธศาสตรกระทรวง 

 

 
 

รูปที่ 4 ตัวอยางการเช่ือมโยงย ุทธศาสตรระด ับชาติกับยุทธศาสตรกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:◌ ุ สีนําเงนิ หมายถงึ ตัวชวีดัในเอกสารงบประมาณทีเสนอ ครม. เมือวนัท◌◌ี ่11 ต.ค. 59 
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เนื่องจากตัวช้ีวัดไดถูกกําหนดจากการบ ูรณาการของหน วยงานกลาง ซึ ่ ง ค ณ ะ รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   
ทําใหไมตองมีข้ันตอนการเจรจาตัวช้ีวัดกับสวนราชการ และใหคณะทํางานพิจารณาตัวช้ีวัดของสวนราชการ    
เปนผู พ ิจารณา กําหนดคาเปาหมายในการดําเนินงานของสวนราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
4.2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี ยวกับการประเมินสวนราชการตาม

มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
คณะอนุกรรมการพ ัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเม ินส วนราชการตามมาตรการปรับปรุง 

ประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัต ิราชการ ทําหนาที่พ ิจารณาระบบการประเม ินและแนวทางการประเม ินส วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาตัวช้ีวัดของสวนราชการ 

 
4.2.2 คณะทํางานพิจารณาตัวชี้วัดของสวนราชการ 
คณะทํางานพิจารณาตัวช้ีวัดของสวนราชการมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
1. พิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ของสวนราชการ 
2. พ ิจารณาความเหมาะสมของตัวช ้ีว ัดระหว างกระทรวงที่ม ีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)/ตัวช้ีว ัดรวม

ระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) คาเปาหมาย 
3. ปฏิบัติงานอื ่นๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการพ ัฒนาระบบราชการเกี ่ยวกับการประเม ินส วนราชการตาม 

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมอบหมาย 
 
 องคประ กอบ  

1. กรรมการ ก.พ.ร. /อ.ก.พ.ร./ผ ูทรงคุณวุฒ ิ  เปนประธานคณะทํางาน 
2. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.  เปนคณะทํางาน 
3. ผูแทน สศช.  เปนคณะทํางาน 
4. ผูแทนสํานักงบประมาณ  เปนคณะทํางาน 
5. ผูทรงคุณวุฒ ิจาํนวน 3-5 คน   เปนคณะทํางาน 

 

 

 

        4.2 กลไกการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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คณะทํางานพิจารณาตัวช้ีวัดของสวนราชการเปนรายกลุม รวม 6 คณะ ดังนี้ 
คณะท่ี 1: กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สําน ักงาน
คณะกรรมการพ ิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

1. นายวรากรณ สามโกเศศ ประธานคณะทํางาน 
2. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. คณะทํางาน 
3. ผูแทน สศช. คณะทํางาน 
4. ผูแทนสํานักงบประมาณ คณะทํางาน 
5. นายจิรุตม ศรรี ัตนบัลล คณะทํางาน 
6. นายศิริชัย กาญจนวาสี คณะทํางาน 
7. นางสลีาภรณ บ ัวสาย คณะทํางาน 
8. นายมน ูญ สรรคคุณากร คณะท างาน 

 

คณะท่ี 2: กระทรวงการคล ัง กระทรวงพาณ ิชย  กระทรวงอุตสาหกรรม  สํานักงานคณะกรรมการ
ส งเสริม การลงทุน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน 

1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานคณะทํางาน 
2. ผูแทนส านักงาน ก.พ.ร. คณะทำงาน 
3. ผูแทน สศช. คณะทำงาน 
4. ผูแทนส านักงบประมาณ คณะทํางาน 
5. นายน ิพนธ พ ัวพงศกร คณะทํางาน 
6. นายพรสทธ ิ์ ศร ีอรทยักลุ คณะทํางาน 
7. นายเขมทัต ส ุคนธสิงห คณะทํางาน 
8. นายกงกฤช หิรัญกิจ คณะทํางาน 

 

คณะที ่3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพล ังงาน 
กระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

1. นายป ีติพงษ พงบ ุญ ณ อยุธยา ประธานคณะทํางาน 
2. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. คณะทํางาน 
3. ผูแทน สศช. คณะทํางาน 
4. ผูแทนสํานักงบประมาณ คณะทํางาน 
5. นายสนิท อักษรแกว คณะทํางาน 
6. นายมน ูญ สรรคคุณากร คณะทํางาน 
7. นายมนูญ ศิริวรรณ คณะทํางาน 
8. นายช ิต เหลาวัฒนา คณะทํางาน 
9. พลเร ือเอก อมรเทพ ณ บางช าง คณะทํางาน 
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คณะท่ี 4: กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด 

ชายแดนภาคใต สาํน ักงานป องก ันและปราบปรามการฟอกเง ิน  สําน ักงานคณะกรรมการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต ใน
ภาครัฐ 

 

1. นายธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะทํางาน 

2. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. คณะทํางาน 

3. ผูแทน สศช. คณะทํางาน 

4. ผูแทนสํานักงบประมาณ คณะทํางาน 

5. นายวิทย รายนานนท คณะทํางาน 

6. นายมน ูญ สรรคคณุากร คณะทํางาน 

7. นางสาวจ ุฑารัตน  เอื้ออํานวย คณะทํางาน 
 

คณะท่ี 5: สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ สํานักงาน
คณะกรรมการ คุมครองผูบริโภค สําน ักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการ พลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักงานสภาความมั ่นคงแห งชาติ สําน ักข าวกรองแหงชาติ สํานักงบประมาณ สําน ักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1. นายช ัยณรงค อินทรมีทรัพย ประธานคณะทํางาน 
2. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. คณะทํางาน 
3. ผูแทน สศช. คณะทํางาน 
4. ผูแทนสํานักงบประมาณ คณะทํางาน 
5. นายปรัชญา เวสารัชช  คณะทํางาน 
6. นายชาต ิชาย ณ เช ียงใหม คณะทํางาน 
7. นายจาดุร อภิชาตบุตร คณะทํางาน 
8. พลเอก มนตร ีสงัขทรพัย คณะทํางาน 

 
คณะท่ี 6: กลุมจังหวัดและจังหวัด 
1. นายมนุชญ ว ัฒนโกเมร ประธานคณะทํางาน 
2. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. คณะทํางาน 
3. ผูแทน สศช. คณะทํางาน 
4. ผูแทนสํานักงบประมาณ คณะทํางาน 
5. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ คณะทํางาน 
6. นายปรัชญา เวสารัชช  คณะทํางาน 
7. นายสนิท อักษรแกว คณะทํางาน 
8. พลเร ือเอก อมรเทพ ณ บางช าง คณะทํางาน 
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รายละเอียดประกอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

องคประกอบ 
การประเมิน ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

5 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 
1. ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นฐาน  
งานประจํางานตาม
หนาที่ปกติ หรืองาน
ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบหลัก งาน
ตามกฎหมาย  
กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี 
(Functional Based)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. GDP ภาคการเกษตร
ขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 3 

1.38  มูลคา GDP 
ภาคการเกษตร ป59)  

1.39   

2. รายไดเงินสดทาง
การเกษตรของเกษตรกร
เฉล่ียตอครัวเรือน  
(บาท/ครัวเรือน/ป)  

150,634 
(ผลป

58+Growth1.48%) 

157,373   

3. ผลผลิตตอหนวยสินคา
เกษตรเพิ่มขึ้น  (ไดแก ขาว 
ปาลมนํ้ามัน มันสําปะหลัง 
ขาวโพดเล้ียงสัตว ปริมาณ
การใหนํ้านมดิบ  
และกุงทะเล เฉล่ีย)  

      

    3.1 ขาวนาป 
 (กิโลกรัมตอไร) 

      

           เหนือ  561 574   
ตะวันออกเฉียงเหนือ 347 367   

           กลาง 593 620   
           ใต 430 450   

    3.2 มันสําปะหลัง 
(กิโลกรัมตอไร)  

3,611 3,426   

    3.3 ปาลมนํ้ามัน 
(กิโลกรัมตอไร)  

2,576 2,409   

    3.4 ขาวโพดเล้ียงสัตว  
(กิโลกรัมตอไร)  

664 671   

4. จํานวนพื้นที่ 
ชลประทานและแหลงนํ้าที่
เพิ่มขึ้น   

37,914 ไร 0 ไร   

5. ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการนํ้า   

0.36 (10.38 ลานไร) 0.38 
(11.05 
ลานไร) 
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องคประกอบ 
การประเมิน ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

5 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 
2. ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานตาม
หลักภารกิจ
ยุทธศาสตร แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เรงดวน หรือภารกิจที่
ไดรับมอบหมายเปน
พิเศษ (Agenda 
Based)                                                           

1. ตัวชี้วัดการสรางความ
รับรูความเขาใจแก
ประชาชน  
 

      

     1.1 รอยละการ
ดําเนินการตามแผนการ
สรางความรูความเขาใจ 
แกประชาชน  
 

100 100   

     1.2 รอยละของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย 
ที่รับรูและเขาใจในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล (ถามี) 
 

100 ไมมี
ประเด็น
ชี้แจง  

  

2. ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
สงเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ  

        

      2.1 ผลการดําเนิน 
การตามแนวทางสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ  
 

ลดตนทุนการผลิต 
จากปกอนไมนอยกวา 
รอยละ 5  ในทุกแปลง  
(76 แปลง 76 จังหวัด) 

    

3. ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นที/่
ทองถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุมจังหวัด 
หรือการบูรณาการ
การดําเนินงานหลาย
พื้นที่หรือหลาย
หนวยงาน (Area 
Based)   
 

ไมมีชี้วัดในองคประกอบที่ 3 
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องคประกอบ 
การประเมิน ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

5 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 
4.  ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงาน 
งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และ
การใหบริการ
ประชาชนหรือ
หนวยงานของรัฐ 
(Innovation Based)  

1. ประสิทธิภาพการ
เบิกจายงบประมาณ   
(รอยละ)  

45 30.3   

2. การจัดทําฐานขอมูลใน
การพัฒนาบุคลากรโดย
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (กระบวนการ
บริหารจัดการโครงการ
ฝกอบรมในรูปแบบ 
Online)  
 

ระดับ 5 (ทดลองใช)  ทดลองใช
จํานวน 3 
หลักสูตร 
จํานวน 7 
รุน 

  

5. ศักยภาพในการ
เปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนาประเทศ ตาม
แผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล 
(Potential Based) 
ประกอบกับผลการ
ประเมินโดยองคกร
ภายในและภายนอก
ประเทศ  
 

1. การจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ  
 

      

      1.1 ปริมาณนํ้ากัก
เก็บเพิ่มขึ้น 419.88 ลาน 
ลบ.ม.  

22.6 
ลาน ลบ.ม.  

21.6 
ลาน ลบ.

ม.  
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องคประกอบที่ 1 
ประสิทธภิาพในการดําเนินงานตามหลกัภารกิจพ้ืนฐาน 

(Functional Based) 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.1 GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 3 

 
คําอธิบาย : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร (GDP ภาคการเกษตร) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
สาขาพืช ปศุสัตว ประมง ปาไม และบริหารทางการเกษตร โดยการคิด GDP ปรับตามสภาพัฒนฯ ที่เปลี่ยนมาคิด
แบบวิธีปริมาณลูกโซ (Chain Volume measures : CVM) ซึ่งเปนการคํานวณในมูลคาที่แทจริง    (real term)  
             รอบที่ 1 : ใชมูลคา GDP ภาคการเกษตร ป 2559 (ม.ค. – ธ.ค.59) (โดยใชขอมูล GDP แบบราคา
ประจําป ที่ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศ ณ ธันวาคม 59) 
             รอบที่ 2 : ใชอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP เทยีบกับปกอน โดยใชขอมูลพยากรณไตรมาสที่ 2 ของป 
60 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) (โดยใชขอมูล GDP แบบปริมาณลูกโซที่ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร ประกาศ
กลังสิ้นไตรมาส 2 ประมาณ 2 สัปดาห) 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
 
เง่ือนไข :  

- รอบที่ 1 จําเปนตองวัดมูลคา GDP ป59 (ราคาประจําป) ตามคํารับรองฯ ป 2559 เน่ืองจากขอมูลไมสามารถ  
  รายงานไดทันเวลา 
- ใชขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 

 
 

รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.38 

(มูลคา GDP ภาค
การเกษตร ป 59) 

 เติบโตรอยละ 3 จากปกอน 
 มีแผนผลกัดันใหบรรลเุปาหมายตาม
แผนฯ 12 ให GDP ขยายตัวไมนอยกวา

รอยละ 3 

เติบโตรอยละ 3 
จากปกอน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 

ผลการดําเนินงาน 

2557 2558 2559 

GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 3  - - - 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 
 
ผูจัดเก็บขอมูล :  
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ตัวชี้วัดท่ี 1.2 รายไดเงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ป) 

 
คําอธิบาย :  

1. รายไดเงินสดทางการเกษตร หมายถึง รายได เงินสดจากผลผลิต ผลพลอยไดและสิ่ งอื่นใดจาก
กระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งไดจากการจําหนาย ซึ่งประกอบดวยรายไดเงินสดเกษตรทางพืช ทางสัตว และ
เกษตรอื่น 

2. รายจายเงินสดทางการเกษตร หมายถึง รายจายที่เปนเงินสดในการจัดหา (ซื้อ) วัสดุ ปจจัยการผลิตและ
คาจางแรงงาน 

3. รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร หมายถึง รายไดเงินสดทางการเกษตร หักดวยรายจายเงินสดทาง
การเกษตร 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   

 
 
หมายเหตุ :  
 
 
เง่ือนไข : 1. จําเปนตองประเมินในรอบที่ 1 ดวยผลการดําเนินงานที่ทําไดในตนป เน่ืองจากขอมูลไมสามารถรายงาน
ผลไดทันเวลา 

2. ผลจะออกในเดือนธันวาคม 2559 
 
รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 

ผลการดําเนินงาน 

2557 2558 2559 

รายไดเงินสดทางการเกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ป) 

 148,240 

(+1.3) 

148,437 

(+0.13) 

n/a 

 
 

รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 
150,634 

(ผลป 58 + Growth 1.48%) 
- 150,634 

(ผลป 58 + Growth 1.48%) 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 
ผูจัดเก็บขอมูล :  
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ตัวชี้วัดท่ี 1.3  ผลผลิตตอหนวยสินคาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดท่ี 1.3.1  ขาวนาป 
ตัวชี้วัดท่ี 1.3.2  มันสําปะหลัง 
ตัวชี้วัดท่ี 1.3.3  ปาลมนํ้ามัน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.3.4  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 
คําอธิบาย :  

1.3 ผลผลิตตอหนวยสินคาเกษตรเพิ่มข้ึน  (ไดแก ขาว ปาลมนํ้ามัน มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว     
     ปริมาณการใหนํ้านมดิบ และกุงทะเล เฉลี่ย) 

1.3.1 ขาวนาป   
หมายถึง : ขาวที่เพาะปลูกในฤดูฝนระหวาวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม สําหรับ
ภาคใตฝงตะวันออก ไดแก จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส 
หมายถึง ขาวที่ เพาะปลูกระหวางวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 28 กุมภาพันธ ของปถัดไป        
(ปเพาะปลูก 2559/2560) 
วิธีการเก็บขอมูล : โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร-วัดผลผลิตตอพื้นที่เก็บเกี่ยว        
ปเพาะปลูก 2559/2560 – ผลผลิตขาววัดที่ระดับความช้ืนรอยละ 15  
รอบการรายงาน : รายป ใชตัวเลขจากการพยากรณหรือคาดคะเน (f) 

1.3.2 ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุนปลายฤดูฝน   
หมายถึง ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. ถึงวันที่ 31 ต.ค. 
ของปเดียวกัน รุนที่ 2 (ฤดูแลง) เพราะปลูกระหวางวันที่ 1 พ.ย. – 28 ก.พ. ของปถัดไป 
วิธีการเก็บขอมูล :  โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร – วัดผลผลิตทั้งหมดตอเน้ือที่ใหผล 
ปการผลิต 2559/2560  
รอบการรายงาน : รายป ใชตัวเลขจากการพยากรณหรือคาดคะเน (f) 

1.3.3 มันสําปะหลัง  
หมายถึง : มันสําปะหลังที่เกษตรกรปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือขุดในระหวาง         
วันที่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย.59 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือขายผลผลิตใหแกลานมันเสน
โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแปงมัน และโรงงานแปรรูปอ่ืน ๆ (ปเพาะปลูก 2559/2560) 
วิธีการเก็บขอมูล : โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร – วัดผลผลิตตอไร (กิโลกรัมตอไร) 
ปเพาะปลูก 2559/2560  
รอบการรายงาน : รายป ใชตัวเลขจากการพยากรณหรือคาดคะเน (f) 
รอบท่ี 1 : ใชผลงานป 2559 เทียบกับเปาหมาย 
รอบท่ี 2 : ไมสามารถประเมินผลไดเน่ืองจากอยูระหวางเพาะปลูก 
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1.3.4 ปาลมนํ้ามัน 

หมายถึง ปาลมนํ้ามันที่ยืนตนอยูมผีลผลิตเกบ็เกี่ยวในระหวางวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559 
(ปการผลิต 2559) 
วิธีการเก็บขอมูล : โดยสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร – วัดผลผลิตตอไร (กิโลกรัมตอไร) ป
เพาะปลูก 2559 
รอบการรายงาน : รายป ใชตัวเลขจากการพยากรณหรือคาดคะเน (f) 
รอบท่ี 1 : ใชผลงานป 2559 เทียบกับเปาหมาย 
รอบท่ี 2 : ไมสามารถประเมินผลไดเน่ืองจากอยูระหวางเพาะปลูก 

1.3.5 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
        หมายถึง : ขาวโพดที่เกษตรกรเพาะปลูกเพื่อนําเมล็ดมาใชผสมเปนอาหารสัตว หรือทํา

พันธุและอื่น ๆ (ปเพาะปลูก 2559/2560) ซึ่งมีการเพาะปลูก 2 รุน คือ รุนที่ 1 (ฤดูฝน) 
เพาะปลูกระหวางวันที่ 1 มี.ค. – 31 ต.ค. ของปเดียวกัน แบงเปน – ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน
ตนฤดูฝน หมายถึง ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกต้ังแตวันที่ 1 มี.ค. ถึง
วันที่ 31 ก.ค. ของปเดียวกัน 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
เกณฑการใหคะแนน :   
 
หมายเหตุ :  
 
เง่ือนไข :  
 
รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หนวยวัด 

ผลการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

 

 

 - - - 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 
ผูจัดเก็บขอมูล :  
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ตัวชี้วัดท่ี 1.4 จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานและแหลงนํ้าท่ีเพ่ิมขึ้น   

 
คําอธิบาย :   

การเพิม่พื้นทีร่ับประโยชนจากแหลงนํ้า หมายถึง  พื้นที่ทีเ่พิม่ข้ึนจากการดําเนินงานของกรมชลประทาน  
382,137 ไร  จํานวน  76  รายการ ประกอบดวย  

โครงการขนาดกลาง  296,708 ไร  จํานวน    15  รายการ 
โครงการขนาดเล็ก      85,429 ไร   จํานวน    61  รายการ 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
 

รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 
9.63% 

(36,799 ไร) 
63.41% 

(242,313 ไร) 
100 % 

382,137 ไร 
 

 
หมายเหตุ :  
 
เง่ือนไข :   

ไมนับรวมโครงการที่ถูกยกเลิก หรือโครงการในพื้นที่ที่มีปญหาจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได เชน 
ปญหาเรื่องที่ดิน ผูรับจางไมปฏิบัติงานตามสัญญาจาง หรือไมปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว ปจจัยจากภัยพิบัติ และ
ปจจัยจากสภาพอากาศ อาจสงผลกระทบตอเปาหมายผลผลิตและโครงการ สวนราชการจะขออุทธรณ เพื่อพิจารณา
ใหปรับเกณฑการใหคะแนนในภายหลัง 

 
รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
2557 2558 2559 

จํานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิม่ข้ึน (ไร) ไร 210,062 
(86.63%) 

225,621 
(96.0%) 

300,357 
(97.05%) 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   

1.  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล                    
2. นางสลลิทิพย  วีระวงษ                      
3. ผูประสานแผนสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ                      
4. ผูประสานแผนกองพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง                      
5. ผูประสานแผนสํานักชลประทานทีร่ับผิดชอบพื้นที่เปาหมาย      
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ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้า   
 
คําอธิบาย :   

1. จํานวนพื้นที่บริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทาน หมายถึง จํานวนพื้นที่เพาะปลูก ไดแก นาขาว พืชผัก  
พืชไร ผลไม ไมยืนตน รวมทั้งพื้นที่ บอปลา บอกุง ที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในแตละป ในเขตพื้นที่รับบริการนํ้า 
จากระบบชลประทานจํานวน 24.96 ลานไร (ป 2560) จากพื้นที่ทําการเกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศไทย จํานวน 
131 ลานไร  

2. ปริมาณนํ้าตนทุน (1,000 ลานลบ.ม.) หมายถึงปริมาณนํ้าใชการ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559       
จํานวน 28.837 (1,000 ลาน ลบ.ม.) ชลประทานจํานวน 24.96 ลานไร (ป 2560) จากพื้นที่ทําการเกษตรกรรม
ทั้งหมดของประเทศไทย จํานวน 131ลานไร3.ปริมาณนํ้าตนทุน (1,000 ลานลบ.ม.) หมายถึง ปริมาณนํ้าใชการ ณ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน2559 จํานวน 28.837 (1,000 ลาน ลบ.ม.) 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
 

รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 
 

0.36 
(10.38 ลานไร) 

 

 
1.04 

(29.99 ลานไร) 
 

 
1.41 

(40.66 ลานไร) 
 

 
หมายเหตุ :  
 
เง่ือนไข :  

กรณีปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และสงผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการ/ผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ เพื่อใหพิจารณาปรับเกณฑการใหคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการนํ้าในเขตชลประทาน = จาํนวนพื้นที่บริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทาน 
                                                                ปริมาณนํ้าตนทุน 
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รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 

ป นํ้าตนทุน(1,000 
ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนท่ีบริหารจัดการ
นํ้า(ลานไร) 

พ้ืนท่ีชลประทาน
(ลานไร) 

ประสิทธิภา
พการใชนํ้า 

Growth 
(%) 

2549 37.06 29.49 23.63 0.8  2550 44.27 30.65 23.73 0.69 -12.99 
2551 37.91 31.73 23.93 0.84 20.89 
2552 36.13 33.02 24.08 0.91 9.19 
2553 34.97 32.01 24.17 0.92 0.16 
2554 31.85 34.21 24.31 1.07 17.34 
2555 45.33 34.97 24.32 0.77 -28.18 
2556 31.47 36.79 24.52 1.17 51.54 
2557 33.07 37.06 24.58 1.12 -4.14 
2558 24.53 30.97 24.75 1.26 12.66 
2559 20.035 28.18 24.78 1.41 11.41 
2560* 28.837 30.88 24.96    

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. โครงการชลประทานจังหวัด 76 จังหวัด  และโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา 93 โครงการ ที่มีพื้นที่

บริหารจัดการนํ้าในเขตชลประทานรวบรวมจํานวนพื้นที่ที่ทําการผลิตสินคาเกษตร  รายงานสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา 

2. สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา รวบรวมขอมูลทั้ง 76 จังหวัด และ 93 โครงการ รายงานผูบริหาร
กรมและเผยแพรลง   
Web Site  http://www.rid.go.th/2009 

3. การรายงานขอมูลตัวเลขพื้นที่จะตอเน่ืองทุกสัปดาหเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากแตละพื้นที่เริ่มทําการ
เพาะปลูกไมพรอมกัน บางพื้นที่เพาะปลูกปละหลายครั้ง แตมีการจัดเก็บขอมูลจะตัดยอดปละ 2 ครั้ง ดังน้ี 

 3.1 รายงานขอมูลตัวเลขพื้นที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูแลงต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง
เดือนเมษายน 2560  โดยงวดสุดทายของฤดูแลงสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm 

3.2 รายงานขอมูลตัวเลขพื้นที่ทําการผลิตสินคาการเกษตรในฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม 2560  
และเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดยงวดสุดทายของฤดูฝนสิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/cultivatearea.htm 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  

1. นายเลิศชัย  ศรีอนันต    ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
2. ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1-17 
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ผูจัดเก็บขอมูล :  

1. นายศุภชัย  แกวลําใย                      
2. น.ส.วราลักษณ  งามสมจิตร 
3. สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
4. ผูประสานแผนสํานักงานชลประทานที่ 1 - 17 
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องคประกอบที่ 2 
ประสิทธภิาพในการดําเนินงานตามหลกัภารกิจยุทธศาสตร 

ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 
 
คําอธิบาย :  

เปนการวัดผลการดําเนินงานของสวนราชการเปรียบเทียบกบัแผนการสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการช้ีแจงของสวนราชการตามแผนของการดําเนินงานใน
แตละรอบของการประเมิน 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
 

รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 
 

100 
 

100 
 

 
100 

 
หมายเหตุ :  
 
เง่ือนไข :  

ตัวช้ีวัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสรางความรับรู
ความเขาใจแกประชาชน โดยใหหัวหนาสวนราชการตางๆ ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการที่มี
ฐานะเทียบเทากระทรวง กรม ตลอดจนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนมีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการสรางความรับรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบ 

รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
2557 2558 2559 

รอยละการดําเนินการตามแผนการ
สรางความรูความเขาใจแกประชาชน     
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  

1. นายเกียรติพงษ  เพชรศรี  เลขานุการกรม 
 
ผูจัดเก็บขอมูล :  

1. นางณภัทร เวียงคํามา 
     ผูอํานวยการสวนประชาสมัพันธและเผยแพร 

2. นางสาวยุคล นุมาศ  
    หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันตอสถานการณ (ถามี) 
 
คําอธิบาย :  

1. เปนการวัดผลการดําเนินงานของสวนราชการ ในการช้ีแจงประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณ โดย
ประเมินจากความสามารถของสวนราชการในการช้ีแจงประเด็นขาวภายในระยะเวลาที่กําหนด มีการช้ีแจงประเด็น
ขาวที่ครบถวนและตรงประเด็น ใหไดรอยละ 100 ในแตละรอบของการประเมิน 

2. เจาภาพตัวช้ีวัด ประกอบดวย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สํานักโฆษก และศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC)) 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 

เกณฑการใหคะแนน :   
 

รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 
 

100 
 

 
100 

 

 
100 

 

หมายเหตุ :  
 

เง่ือนไข :  
ตัวช้ีวัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสรางความรับรู

ความเขาใจแกประชาชน โดยใหหัวหนาสวนราชการตางๆ ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการที่มี
ฐานะเทียบเทากระทรวง กรม ตลอดจนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนมีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการสรางความรับรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบ 
 

รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
2557 2558 2559 

รอยละการช้ีแจงประเด็นสําคัญ
ที่ทันตอสถานการณ (ถาม)ี     

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  

นายเกียรติพงษ  เพชรศรี  เลขานุการกรม 
 
ผูจัดเก็บขอมูล :  
 1. นางณภัทร เวียงคํามา 

    ผูอํานวยการสวนประชาสมัพันธและเผยแพร 
2. นางสาวยุคล นุมาศ  

                หัวหนาฝายประชาสมัพันธ 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวทางสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 
ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1 ผลการดําเนินการตามแนวทางสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 
 
คําอธิบาย :  

เปนการวัดผลการดําเนินงานของสวนราชการเปรียบเทียบกับแผนการสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการช้ีแจงของสวนราชการ ตามแผนของการดเนินงานในแต
ละรอบของการประเมิน 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
 

รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 
ลดตนทุนการผลิตจากป
กอนไมนอยกวารอยละ 5  

ในทุกแปลง  
(76แปลง 76จงัหวัด) 

รายไดเพิ่มข้ึนจากปกอนไม
นอยกวา รอยละ 5  

ในทุกแปลง  
(76แปลง 76จงัหวัด) 

รายไดเพิ่มข้ึนจากปกอนไม
นอยกวา รอยละ 5  

ในทุกแปลง  
(76แปลง 76จงัหวัด) 

 
หมายเหตุ :  
 
เง่ือนไข :   

ตัวช้ีวัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสรางความรับรูความ
เขาใจแกประชาชน โดยใหหัวหนาสวนราชการตาง ๆ ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะ
เทียบเทากระทรวง กรม ตลอดจนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนมีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การสรางความรับรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ 
 
รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

2557 2558 2559 
รอยละของการลดตนทุนการผลิตจาก
การสงเสรมิการเกษตรแปลงใหญ รอยละ - - - 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 
ผูจัดเก็บขอมูล :  
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องคประกอบที่ 3 
ประสิทธภิาพในการดําเนินงานตามหลกัภารกิจพ้ืนที่หรือการบรูณาการ 

การดําเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหนวยงาน (Area Based) 
 

กรมชลประทาน ไมมีตัวชีว้ัดในองคประกอบ 
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ตัวชี้วัดท่ี 3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด       
หรือการบูรณาการการดําเนินงานหลายพ้ืนท่ีหรือหลายหนวยงาน 
 
คําอธิบาย :  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
เกณฑการใหคะแนน :   
 
หมายเหตุ :  
 
เง่ือนไข :  
 
รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 
ผูจัดเก็บขอมูล :  
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องคประกอบที่ 4 
ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพัฒนานวัตกรรม 

และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Based) 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ  (รอยละ) 
 
คําอธิบาย :  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
 

รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 
 

รอยละ 45 
 

รอยละ 80 
 

 
รอยละ 96 

 
 
หมายเหตุ :  
 
เง่ือนไข :  
 
รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
2557 2558 2559 

รอยละความสําเร็จของการเบกิ
จายเงินงบประมาณ รอยละ    

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  

1. ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 
ผูจัดเก็บขอมูล :  

1. ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
2. นางสลลิทิพย  วีระวงษ   กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.2 การจัดทําฐานขอมูลในการพัฒนาบุคลากรโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (กระบวนการบริหาร
จัดการโครงการฝกอบรมในรูปแบบ Online) 
 
คําอธิบาย :  

กระบวนการบริหารโครงการฝกอบรมในรูปแบบOnline เปนการจัดทําการบริหารโครงการตามคูมือ การ
ปฏิบัติงาน (work manual)  ซึ่งมีการจัดการผลที่เกิดจากดําเนินการ โดยมีการลดข้ันตอน  ระยะเวลา  คาใชจาย
และวิธีการดําเนินการต้ังแต  

1) การรับสมัคร  
2) การบริหารจัดการโครงการ 
3) การประเมินผลโครงการ 
4) การติดตามผลโครงการ 
5) รายงานผลการดําเนินการ 

ขอมูลทุกข้ันตอนการดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมในฐานขอมูลการบริหารโครงการฝกอบรมในรูปแบบ Online 
เปนศูนยขอมูลกลางในการบริหารจัดการโครงการที่ครบวงจร 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํากระบวนการบริหารโครงการฝกอบรมในรูปแบบ Online 
ระดับ 1 : วิเคราะหปญหาการดําเนินการบรหิารโครงการฝกอบรม 
ระดับ 2 : กําหนดคณะทํางานเพื่อดําเนินการแสวงหาแนวทางการพฒันาการบริหารโครงการฝกอบรม 
ระดับ 3 : ดําเนินการกําหนดแนวทางและวิธีการพฒันาการบรหิารโครงการฝกอบรมในรูปแบบ Online 
ระดับ 4 : สรางและพฒันาการบริหารโครงการฝกอบรมในรปูแบบ Online 
ระดับ 5 : นําการบริหารโครงการฝกอบรมในรปูแบบ Online ทดลองใชกับโครงการฝกอบรม และศึกษา 
             แนวทางการใชเต็มรูปแบบตอไป 
หมายเหตุ : ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดําเนินการอยูในระดับที่ 5 
 
หมายเหตุ :  
 
 
เง่ือนไข :  
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รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
2557 2558 2559 

ระ ดับความสํ า เ ร็ จ ของกา ร
ดําเนินการจัดทํากระบวนการ
บริหารโครงการฝกอบรม 
ในรูปแบบ Online 

รอยละ ระดับ 1 ระดับ 2-3 ระดับ 4 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 
ผูจัดเก็บขอมูล : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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องคประกอบที่ 5 
ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือการพัฒนาประเทศ (Potential Based) 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.1.1 ปริมาณนํ้ากักเก็บเพ่ิมขึ้น 419.88 ลาน ลบ.ม. 
 
คําอธิบาย : ความจุกักเก็บของอางเก็บนํ้าทั้งขนาดใหญขนาดกลางและขนาดเล็ก  ที่กอสรางแลวเสร็จ ณ สิ้น
ปงบประมาณ  โดยวัดความจุกักเก็บตามที่ออกแบบไว  ณ  ระดับกักเก็บ  หากเพิ่มความจุโดยเพิ่มขนาดกักเก็บน้ํา
ของอางเก็บนํ้าทั้งขนาดใหญและขนาดกลาง  ใหนับรวมในสวนนํ้ากักเก็บที่เก็บเพิ่มข้ึนดวย 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ :   
 
 
เกณฑการใหคะแนน :   
 

รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 

22.60 ลาน ลบ.ม. 41.60 ลาน ลบ.ม. 
 
419.88 ลาน ลบ.ม. 
 

หมายเหตุ :  
 
เง่ือนไข :  
 
รายละเอียดขอมลูพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
2557 2558 2559 

1. ปริมาณนํ้ากักเก็บเพิ่มข้ึน  
419.88 ลาน ลบ.ม. ลบ.ม. 190.05 111.57 196.93 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :   

1) ใหสํานักงานชลประทาน/สํานักพฒันาแหลงนํ้าขนาดใหญ/กองพฒันาแหลงนํ้าขนาดกลาง  รวบรวม
ขอมูลปริมาณนํ้ากกัเกบ็ในปงบประมาณน้ี  สงใหกองแผนงาน 

2) กองแผนงานจัดทํารายงานผลปรมิาณนํ้ากักเก็บ  สงให กพร.  ในการรายงานรอบ  5  เดือน (มีนาคม)  
และรอบ  10  เดือน (กรกฎาคม)  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  

1. ผูอํานวยการกองแผนงาน 
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ผูจัดเก็บขอมูล :   
 1.ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
 2.นางสลิลทิพย  วีระวงษ 
 3.ผูประสานแผนสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ 
 4.ผูประสานแผนกองพฒันาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
 5.ผูประสานแผนสํานักชลประทานที่รบัผิดชอบพื้นทีเ่ปาหมาย 
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การประเม ินผลส วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดผูประเมิน ผูรับการประเมิน และข้ันตอนการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 
ผูประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ไดแก 
1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวยวาการ 
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบ้ืองตน) 

 

 
 
ส วนราชการในความรับผ ิดชอบของฝ ายบริหาร ระดับกรมและกระทรวงที่รับการประเม ินตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 153 สวนราชการ             
(ด ูรายละเอียด รายช ื่อกรมในภาคผนวก) 

ทั้งน้ี สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สําน ักงานตํารวจแหงชาติ และกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคง ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ใหนําแนวทางการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ไปประยุกตใช และสงผลการประเมินใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานตอนายกรัฐมนตรี พรอม
กับสวนราชการอื่นๆ โดยให สํานักงาน ก.พ.ร.ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
 

 
 

การประเม ินส วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 5 
องคประกอบ (สวนราชการจะถูกประเมินอยางนอย 4 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5)  ไดแก 

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํางานตามหนาที่ปกติ หรืองานตาม
หน าท่ี ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 

2. ประส ิทธ ิภาพในการดําเนินงานตามหล ักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน   
หรือ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ  (Agenda base) 

3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ท อง ถ่ิน  ภ ูม  ิภาค จ  ังหว ัด กลุ  มจ ังหว  ัด                  
หร ือการบ ูรณาการ การดําเนินงานหลายพ้ืนท่ีหรือหลายหนวยงาน (Area base) (ถาไมมีภารกิจน ี้ ไมตองประเมิน) 

  
 5.3 องคประกอบของการประเม ิน 

  
 5.2 ผูรับการประเมิน 

  
 5.1 ผูประเมิน 

บทที ่5 
 วิธีการประเมินสวนราชการตามมาตรการปร ับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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4. ประส ิทธ ิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนานว ัตกรรมในการบริหารจ ัดการระบบงาน งบประมาณ 

ทรัพยากรบ ุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation base) 
5. ศ ักยภาพในการเป ็นส วนราชการที ม ีความสําค ัญเช ิงย ุทธศาสตร เพ่ือการพ ัฒนาประเทศ ตามแผนหร ือนโยบาย 

ระดับชาต ินโยบายของรัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมินโดยองคกรภายในและภายนอกประเทศ 
 

 
 

สรุปผลการประเม ินส วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการในภาพรวม     
ท้ัง 5 องคประกอบของสวนราชการผูรับการประเมิน แบงเกณฑการประเมินเปน 3 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เปนสวนราชการที่มีผลการดําเน ินงานอยูในระดับสูงกวาเปาหมาย    
ทุกองคประกอบท่ีประเมิน 

ระดับมาตรฐาน เปนสวนราชการท่ีมีผลการดําเน ินงาน อยูในระด ับสูงกวาเปาหมาย 
ไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน แตไมมีองคประกอบใด 
องคประกอบหน่ึงไดรับการประเมินในระด ับตํ่ากวาเปาหมาย 

ระดับตองปรับปรงุ เปนสวนราชการท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับต่ํากวาเปาหมายใน 
องคประกอบใดองคประกอบหน่ึง (แมวาจะไดรับการประเมินใน 
องคประกอบอื่นในระดับเป ็นไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) 

 

 
 

รอบการประเมิน หมายถึง หวงเวลาทีจ่ะตองทําการประเมินปละ 2 ครั้ง ดังน้ี 
ครั้งที่ 1 ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทกุป 
ครั้งที่ 2 ต้ังแตวันที ่1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทกุป 

  
 5.5 รอบการประเมินผลสวนราชการ 

  
 5.4 สรุปผลการประเมิน 
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ข้ันตอนการประเม ินส วนราชการตามมาตรการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แบงออกเปน 4 ข้ันตอนหลัก (ตามรูปที่ 5) ดังน้ี 
 

 ขั้นตอนท่ี 1 ก.พ.ร. กําหนดกรอบการประเม ินส วนราชการ ประกอบด วย 5 องค ประกอบ และสําน ักงาน 
ก.พ.ร. แจงกรอบ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายในรอบการประเมินท้ัง 2 รอบ ใหแกสวนราชการผูรับการประเมิน 
 

 ขั้นต อ น ท่ี 2 ส วนราชการรายงานผลการดําเน ินงาน และจ ัดทํารายงานข อเสนอประส ิทธ ิภาพในการบร ิหาร
จ ัดการและ พ ัฒนานว ัตกรรม ตามองค ประกอบการประเม ิน โดยกําหนดใหส วนราชการรายงานผลการประเม ินแก
สํานักงาน ก.พ.ร. แบงเปน 2 รอบการประเมิน ไดแก 

รอบแรก ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2560 
 รอบสอง ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2560 
 
ขั้นตอนท่ี 3 
เลขาธ ิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเม ินฯ เบ้ืองตนเสนอตอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวยวาการ 
รอบแรก ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือนเมษายน 2560 
 รอบสอง ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือนกันยายน 2560 
 
ข้ันตอนที่ 4  สํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินสวนราชการเสนอนายกรัฐมนตรี 
รอบแรก ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2560 
 รอบสอง ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2560 
 

  
 5.6 ข้ันตอนการประเมินผลสวนราชการ 
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รูปที่ 5 ข้ันตอนการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปร ุงประส ิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 
 

 รอบแรก ภายในส ัปดาหที่ 2 ของเดือนเมษายน 2560 
 รอบสอง ภายในส ัปดาหที่ 2 ของเดือนกันยายน 2560 

 
 ข้ันตอนที่ 4 

สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเม ินสวนราชการเสนอนายกร ัฐมนตร ี 

 
 

 รอบแรก ภายในส ัปดาหที่ 1 ของเดือนเมษายน 2560 
 รอบสอง ภายในส ัปดาหที่ 1 ของเดือนกันยายน 2560 

 ข้ันตอนที่ 3 

เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเม ินฯ เบ้ืองตนเสนอตอรองนายกรัฐมนตร ีหรือ
รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีและร ัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวยว าการ 

 
  

 
 

 

 รอบแรก ภายในสปัดาห ท ี่ 3 ของเดือนมีนาคม 2560 
 รอบสอง ภายในสัปดาหท ี่ 3 ของเดือนสงิหาคม 2560 

 ข้ันตอนที่ 1 

 ก.พ.ร. กําหนดกรอบการประเม ินส วนราชการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 
ไดแก 

1) Functional base 
2) Agenda base 
3) Area base 
4) Innovation base 
5) Potential base

 ข้ันตอนที่ 2 

สวนราชการรายงานผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานขอเสนอ 
ประส ิทธ ิภาพในการบร ิหารจ ัดการและพัฒนานวัตกรรม        

ตามองคประกอบการประเมิน ให กับสํานักงาน  ก.พ.ร. 
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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปร ุงประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจําป ีงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 ของผูรับประเมิน มีรายละเอียด ดังนี ้

สวนราชการผูรับการประเมินจะตองรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของตนเอง ประจําป ีงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 ให กับสําน ักงาน ก.พ.ร. โดยรายงานผลการดําเน ินงานตามต ัวช ี้ว ัดใน 5 องค ประกอบ ได แก องค ประกอบที่ 
1 ประส ิทธ ิภาพ ในการดําเน ินงานตามภารก ิจพื้นฐาน (Functional base) องค ประกอบที่ 2 ประส ิทธ ิภาพในการ
ดําเน ินงานตามภารก ิจ ยุทธศาสตร หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเป ็นพ ิเศษ (Agenda base) องค ประกอบที่ 3 
ประส ิทธ ิภาพในการดําเน ินงานตาม ภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณาการการดําเนินงานหลายหนวยงาน (Area base)    
องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพใน การบร ิหารจ ัดการและพ ัฒนานว ัตกรรม (Innovation base) และองค ประกอบที่ 5 
ศ ักยภาพในการเป ็นส วนราชการที มี ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรฯ (Potential base) ผานระบบการประเมินผลตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอน ิกส (e-SAR) โดยแบงรอบการรายงาน แบ ง
ออกเปน  2  รอบการประเมิน ดังน้ี 

รอบที่ 1 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของท ุกป 
รอบที่ 2 ต้ังแตวันที ่1 เมษายน – 30 กันยายน ของท ุกป 

บทท่ี 6 การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงาน 
ของผูรับการประเมิน 
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 ตัวอยาง  
ตารางที่ 10 การรายงานผลการดําเนินงานของส วนราชการท้ัง 5 องคประกอบ ผานระบบการประเมินผลตาม
มาตรการ ปรับปรุงประส ิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) 

 
 

รายละเอ ียดประกอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการ
ปฎิบัติราชการ ปฏบิตัปิระจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

หนวยงาน…………………ส าน ักงานปลดักระทรวง A........................... กระทรวง…………………กระทรวง A............................................................ 
(  ) รอบที ่1 ตั้งแตว ันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2560 () รอบที่ 2 ตั้งแตว ันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที ่30 ก ันยายน 2560 

 
องคป  ระกอบการประเม ิน 

 
ต ัวชี้วัด 

 
เปาหมาย ผลการ 

ดําเนน ิ งาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผาน ไมผาน 

1. ประส ิทธิภาพในการดาํเน ินงานตามหล ักภารกิจ 
พ ื้นฐาน งานประจํางานตามหนาที่ปกต ิ หรืองาน 
ตามหนาท ี่ความรับผ ิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมต ิคณะรัฐมนตรี 
(Functional base) 

1. ความสําเรจ็ในการบ ูรณาการเพ่ือ 
ขับเคล่ือนการปฏิบต ั  ิราชการโดยรวม 
ของกระทรวง ประกอบด วยต ัวชี้วัด 

   
  

1.1 รายได จากการจาํหน าย 
ผล ิตภัณฑ ช ุมชน (OTOP) 

122,090 ลบ. 132,000 ลบ. 
  

1.2 ความสําเร็จของการป องกัน 
ปราบปราม และบําบัดรักษา 
ผ ูต ิดยาเสพติด 

    

-  รอยละของพ ื้นที่หมูบาน/ช ุมชนส ีขาว 
(รอยละ) 

รอยละ 62.32 รอยละ 60..30   

- รอยละของพ ื้นท่ีหมูบาน/ช ุมชนสีแดง 
(รอยละ) 

รอยละ 8.21 รอยละ 8.00   

1.3 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ ่ิน 
ท่ีผานเกณฑ การประเมินประส ิทธิภาพ 
(LPA) 

รอยละ 89 รอยละ 90   

2. รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน
ท่ีไดรับการแก ไขของศ ูนยดำรง
ธรรม จังหวัด 

   
  

- รอยละของจํานวนเร่ืองรองเรียน 
ท ี่ค าดําเน ินการในปงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2558 และสามารถแกไขจนได ข อยตุ ิ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 

รอยละ 70 รอยละ 75   

- รอยละของจํานวนเร่ืองรองเรียนท ่ีรับเข าใน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 และสามารถแกไข 
ปญหาจนได ข อยตุ ิในปงบประมาณ พ.ศ.2559 

รอยละ 80 รอยละ 83   

3. รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจาก 
การตรวจราชการท่ีไดรบ ั การตอบสนอง 

รอยละ 100 รอยละ 100   

2. ประส ิทธิภาพในการดาํเน ินงานตามหล ักภารกิจ 
ยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย 
เรงดวน หรือภารกิจท ี่ไดรับมอบหมายเป ็นพ ิเศษ 
(Agenda base) 

1. ต ัวชี้ว ัดการสร างความรับรค ู วามเขาใจ 
แกป  ระชาชน    

  

1.1 รอยละการดําเน ินการตามแผนการสราง 
ความรูความเข าใจแกประชาชน 

รอยละ 100 รอยละ 100   

1.2 รอยละการช ี้แจงประเด ็นสําคัญที่ทัน 
ตอสถานการณ (ถามี) 

รอยละ 100 รอยละ 100   

3. ประส ิทธิภาพในการดำเน ินงานตามหล ักภารกิจพ ื้นท ี่/ 
ท องถ ิ่น ภูม ิภาค จังหว ัด กลุมจังหว ัด หร ือการบ ูรณา 
การการดำเน ินงานหลายพ ื้นท ี่หร ือหลายหน วยงาน 
(Area base) (ถ าไมม ีภารกิจน ี้ ไม ต องประเม ิน) 

1. อัตราผ ูเสียชีวต ิ จากอบ ุ  ัตเ ิ หต ุทางถนน 
ต อประชากรแสนคน 

ไมเกิน 18 คน ตอ 
ประชากรแสนคน 

24 คน ตอ  
ประชากรแสนคน   

 

4.  ประส ิทธิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนา 
นวตักรรมในการบริหารจ ัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบ ุคคล และการใหบริการ 
ประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation 
base) 

1. ประสิทธิภาพการเบก ิ จ ายงบประมาณ รอยละ 80 รอยละ 80   

2. ขอเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจ ัดการ 
และพ ัฒนานว ัตกรรมของสวนราชการ     

5.  ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญ 
เช ิงยุทธศาสตรเพ ื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผน 
หรือนโยบายระดับชาต ิ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน 
โดยองค กรภายในและภายนอกประเทศ 

1. การจ ัดทําและดําเนินการตามแผน 
การขบัเคล่ือนยุทธศาสตรชาต ิ     
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ขอเสนอประสิทธ ิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation base) 

ส วนราชการจ ัดทํารายงานข อเสนอประส ิทธ ิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนานว ัตกรรมของส วนราชการ 
ท่ีแสดงถึงการพ ัฒนาข ีดความสามารถของหนวยงานในดานตางๆ โดยใหส วนราชการส งรายงานตามข อเสนอดังกล าว 
ผานระบบการประเม ินผลตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล ็กทรอนิกส (e-SAR) 
ตามแบบฟอรมรายงาน ดังแสดงในรูปท่ี 6 และตัวอยางการจัดทํารายงานดังกลาว ตามรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 6 แบบฟอรมการรายงานการบริหารจัดการและพ ัฒนานวัตกรรมนองคประกอบท่ี 4 
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รูปที่ 7 ตัวอยางการรายงานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในองคประกอบท่ี 4 

 

ตัวอยาง 
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การประเมินสวนราชการตามมาตรการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจำป ีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 ของผ ูประเมิน แบงตามลําดับการประเมิน ไดแก  

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวยวาการ 
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ผูประเมินเบ้ืองตน) 

 

 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ไดกําหนดใหเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนผูประเมินประสิทธิภาพการ

ปฏิบั ติ ราชการของสวนราชการ (เบื้ องตน)  เ พ่ือจ ัดส งใหกับรัฐมนตรี ว  าการหรือรั ฐมนตรีช  วยว  าการ            
รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตร ีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตร ี

ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงจัดทํารายงานสรุปความเห็นการประเมินสวนราชการเบื้องตนเปนราย
กระทรวง และสวนราชการระด ับกรมในส ังกัดกระทรวงในรูปแบบส ัญล ักษณ ในล ักษณะท่ีเป ็น Infographic และจะ
จ ัดส งสรุปผลการประเมินดังกลาวแกนายกรัฐมนตรีตอไป 

  
     7.1 ผูประเมินเบ้ืองตน : เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

บทท่ี 7 การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงาน 
ของผูประเมิน 
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 ตัวอยางรายงานสรุปความเห็นเลขาธ ิการ ก. พ.ร. ( ผูป ระเมินเบ้ืองตน )  

ตวัอยางปกรายงานการประเม ินผลส วนราชการระดับกระทรวง ดงัแสดงตามรูปท่ี 8   (1)   และรายงานการ 
ประเมินผลสวนราชการระดับกระทรวงในภาพรวม ตามรูปท่ี 8 (2) 

 

 
 

 
รูปท่ี 8 (1) ตัวอยางปกแบบรายงานการประเมนิผลสวนราชการระดับกระทรวง 

ตัวอยาง 
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รายงานสรุปความเห็นของผูประเมินเบ้ืองตนโดยเลขาธิการ  ก.พ.ร. จะประกอบดวยรายงานผลการประเมินราย 
ตัวชี้วัดท้ัง 5 องคประกอบ และการบรรยายสรุปผลการประเมินสวนราชการภายใน 5 องคประกอบ ตามรูปท่ี 9 (1) 
และรูปท่ี 9 (2) ตามลําดับ 

รูปท่ี 8 (2) ตัวอยางแบบรายงานการประเมินผลสวนราชการระดับกระทรวง 

ตัวอยาง 
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รูปที่ 9 (1) ตัวอยางรายงานสรุปความเห็นของผูประเมินเบื้องตน (รายตัวชี้วัด)

ตัวอยาง 
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รูปท่ี 9 (2) ตัวอยางแบบรายงานสรุปความเห็นของผ ูประเมินเบ้ืองตน (บรรยายสร ุป) 

ตัวอยาง 
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นอกจากน ี้ในรายงานสรุปความคิดเห็นของผู ประเม ินเบ ื้องต นโดยเลขาธ ิการ ก.พ.ร. จะประกอบด วย

สรุปผล การประเมินดานศักยภาพในการเปนสวนราชการท่ีมีความสําคัญเช ิงยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
Potential base ดังแสดงในรูป 10 

 

 
 

 
 

รูปที่ 10 ตัวอยางแบบฟอรมรายงานการประเมินสวนราชการองคประกอบท่ี 5 

ตัวอยาง 
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 ตั ว อ ย า ง แบบฟอรมการประเม ินส วนราชการ ของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรีวาการ หรือรัฐมนตรีชวยวาการ 

 
แบบประเมินประสิทธภิาพการปฏบิตัิราชการของสวนราชการระดับกรม 

 
สวนท่ี 1 : ขอมลูของสวนราชการ 
หน วยงาน…………………………………......................................................  กระทรวง………………………………….................................... 

 
สวนท่ี 2 : การประเม ินประสิทธิภาพการดําเนินงานและศักยภาพของสวนราชการ 
(  ) ภายในส ัปดาหท ี่ 4 ของเด ือนมีนาคม 2560   ( ) ภายในส ัปดาหท ี่ 4 ของเด ือนส ิงหาคม 2560 
โปรดทําเคร่ืองหมาย ตามระดับประส ิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สวนท่ี 2: ผ ูประเมิน ทําเคร่ืองหมาย ใน( ) ( ) มีความค ิดเห็นเพ ิ่มเต ิม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……… 
 
 ( ) ไมมีความค ิดเห็นเพ ิ่มเต ิม 

 
สวนท่ี 3 : สรปุผลการประเมิน 
  ระดับคุณภาพ เปนสวนราชการท่ีมีผลการดําเนนิงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบท่ีประเมิน 
  ระดับมาตรฐาน เปนสวนราชการท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบท่ีประเมิน แตไม

มีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับต่ํากวาเปาหมาย 
ระดบัตองปรับปรุงเปนสวนราชการท่ีมีผลการดําเนินงาน อยูในระดับต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบหนึ่ง (แมวาจะไดรับการ

ประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย 

………………………………………………… 
(……………………………………………….) 

รองนายกร ัฐมนตร ี/รัฐมนตรีประจําสําน ักนายกร ัฐมนตร ี/รมต. วาการ/รมต. ช วยวาการ 
ผ ูประเมิน 

ว ันท ่ี……….. เดือน…………………….. พ.ศ. ……………. 

 

สวนที่ 1  

ระบขุอมูลของ 
สวนราชการ 

 

 
สวนที่ 2  

พ ิจารณาผล  
การประเมิน 

ประสิทธ ิภาพฯ 

 

สวนที่ 3  
พิจารณา  

สรุปผลการ 
ประเมิน 

 

 

 

รูปที่ 11 แบบฟอรมการประเม ินสวนราชการสําหรับรองนายกร ัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี/ร ัฐมนตรีวาการหรือร ัฐมนตรีชวยว าการ 

 
  

7.2 ผูประเมิน: รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี/รัฐมนตรีวาการ         
หรือรัฐมนตรีชวยวาการ 

 
องคป  ระกอบการประเม ิน 

ระ ดบ ั  
หมายเหตุ ตํ่ากวา 

เปาหมาย 
เปนไปตาม 
เปาหมาย 

สูงกวา 
เปาหมาย 

1. ประส ิทธิภาพในการดาํเน ินงานตามหล ักภารกิจพ ื้นฐาน งานประจํางาน 
ตามหนาที่ปกต ิ หรืองานตามหนาท ี่ความรับผ ิดชอบหลัก งานตาม 
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมต ิคณะรัฐมนตรี 
(Functional base) 

    

2.  ประส ิทธิภาพในการดําเน ินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทาง 
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงด วน หรือภารกิจท ี่ไดรับมอบหมายเป ็นพ ิเศษ 
(Agenda base) 

    

3.  ประส ิทธิภาพในการดําเน ินงานตามหลักภารกิจพ ื้นท ี่/ทองถ่ิน ภูมิภาค 
จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการการดําเน ินงานหลายพ ื้นที่หรือ 
หลายหนวยงาน (Area base) (ถาไมมีภารกิจน ี้ ไมต องประเมิน) 

    

4.  ประส ิทธิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนานวัตกรรมในการบริหาร 
จ ัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบ ุคคล และการใหบริการ 
ประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation base) 

    

5.  ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเช ิงย ุทธศาสตรเพ ื่อการ 
พ ัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระด ับชาต ิ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับผลการประเมินโดยองคกรภายในและ 
ภายนอกประเทศ 
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ผูประเม ินจะประเม ินส วนราชเปนรายกรม  โดยใช แบบฟอรมการประเม ินตามรูปที่  11 ใหครบถวน   

ทุกกรม ดูตัวอยางการกรอกขอมูลตามรูปท ี่ 12 
 

 
 

แบบประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ 

สวนท ี่ 1 : ขอมูลของสวนราชการ 
หนวยงาน…………ส านักงานปลัดกระทรวง A……………...................................................... กระทรวง…………………………A................................................... 

สวนท ี่ 2 : การประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานและศักยภาพของสวนราชการ 
( ) ภายในสปัดาห ท ี่ 4 ของเด ือนม ีนาคม 2560 ( ) ภายในสปัดาห ท ี่ 4 ของเด ือนส ิงหาคม 2560 
โปรดทําเครื่องหมาย ตามระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานและศักยภาพของส วนราชการ 

 

      
  ตํ่ากวา 

เปาหมาย 
เปนไปตาม 
เปาหมาย 

สูงกวา 
เปาหมาย 

 

 1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํางานตามหนาท ี่ 
ปกติ หร ืองานตามหน า ท่ีความร ับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ 
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตร ี(Functional base) 

  
 

  

 2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร  แนวทางปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายเรงดวน หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเป ็นพิเศษ (Agenda base) 

   
  

 3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถ่ิน ภูมิภาค จ ังหวัด กลุม
จังหวัด หรือการบ ูรณาการการดําเนินงานหลายพ้ืนท ี่หรือหลายหนวยงาน (Area base) 
(ถาไมมีภารกิจน ี้  ไมต องประเมิน) 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 4. ประสิทธ ิภาพในการบร ิหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบร ิหารจัดการ ระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบ ุคคล และการใหบริการประชาชนหรอ ื หนวยงานของรัฐ 
(Innovation base) 

   
 

 

 5. ศักยภาพในการเป ็นสวนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) 
ประกอบกบัผลการประเมินประเมินโดยองคกรภายในและภายนอกประเทศ 

   
 

 

สวนท ี่ 2: ผูประเมิน ทําเครื่องหมาย ใน( ) 
(  ) มีความคิดเห ็นเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 
 () ไมมีความคิดเห็นเพิ่มเติม 

สวนท ี่ 3: สรุปผลการประเมิน 

 ระดับคุณภาพ เป ็นสวนราชการที่มีผลการดําเนินงาน อย ูในระดับสูงกวาเป าหมาย ทุกองคประกอบท ี่ประเมิน 
ระดับมาตรฐาน เปนสวนราชการท่ีมีผลกาดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายไม ครบท ุกองคประกอบท ี่ประเม ิน แตไมมีองคประกอบใด

องคประกอบหนึ่งได ร ับการประเมินในระดับต่ํากวาเปาหมาย 
ระดับต องปรับปร ุง เป ็นสวนราชการที่มีผลการดําเนินงาน อย ูในระดับต่ํากวาเป าหมายในองคประกอบในองคประกอบหน ึ่ง (แมวาจะ

ได ร ับการประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเป ็นไปตามเป าหมายหรือสูงกวาเป าหมาย) 

………………………………………………… 
(……………………………………………….) 

รองนายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร/ีรมต.วาการ/รมต. ชวยวาการ 
ผูประเม ิน 

ว ันท่ี……….. เดือน…………………….. พ.ศ. ……………. 
รูปที่ 12 ตัวอยางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการของสวนราชการระดับกรมสําหรับรองนายกรัฐมนตร ีหรือรัฐมนตร ีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตร ี/รัฐมนตร ีวาการหรือรัฐมนตร ีชวยวาการ 

ตัวอยางการประเมิน 
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ภาคผนวก 

รายช ื่อส วนราชการท่ีรับการประเม ินตามมาตรการปรับปรุงประส ิทธ  ิภาพในการปฏิบัติราชการ  ป ร ะ จํา ป
งบประม าณ พ.ศ. 2560 
 

กระทรวง กรม 
1. สํานักนายกรัฐมนตร ี สำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กรมประชาสมัพนัธ 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผ ูบริโภค 
สํานักขาวกรองแหงชาติ 
สํานักงบประมาณ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 สําน ักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2. กระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคล ัง 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรมศุลกากร 
กรมสรรพากร 
กรมสรรพสามิต 
กรมธนารกัษ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กรมบัญชีกลาง 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

3. กระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
กรมการขนส งทางบก 
กรมเจาทา 
กรมทาอากาศยาน 

4. กระทรวงพาณ ิชย สํานักงานปลัดกระทรวงพาณ ิชย 
สําน ักนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
กรมการคาภายใน 
กรมพฒันาธุรกจิการค า 
กรมทรัพยส ินทางป ัญญา 
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กระทรวง กรม 
 กรมการคาตางประเทศ 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กรมส งเสริมการคาระหวางประเทศ 

5. กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหม ืองแร  
กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ ุตสาหกรรม 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

6. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
กรมการทองเที่ยว 
กรมพลศึกษา 

7. กระทรวงพล ังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
กรมเช้ือเพลงิธรรมชาติ 
กรมธุรก ิจพล ังงาน 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลงังาน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมการขาว 
กรมชลประทาน 
กรมตรวจบ ัญช ีสหกรณ 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส งเสริมการเกษตร 
กรมสงเสรมิสหกรณ 
กรมหมอนไหม 
สํานักงานการปฎิรปูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
สํานักงานมาตรฐานส ินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิง่แวดลอม 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กรมทรัพยากรธรณี 
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กรมทรัพยากรน้ํา 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กรมป าไม 
กรมส งเสริมคุณภาพส ิ่งแวดล อม 
กรมอุทยานแห งชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

10. กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
กรมที่ดิน 
กรมการพฒันาช ุมชน 
กรมส งเสริมการปกครองทองถ ิ่น 
กรมป องก ันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

11. กระทรวงวิทยาศาสตร      
และเทคโนโลยี 

 สํานักงานปลัดกระทรวงว ิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
กรมวิทยาศาสตร บริการ 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

12. กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการดิจิท ัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

13. กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาส ังคมและความมั่นคงของมนุษย 
กรมกจิการเด็กและเยาวชน 
กรมกจิการผูส ูงอายุ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมพฒันาส ังคมและสว ัสดิการ 
กรมส งเสริมและพฒันาคุณภาพช ีวิตคนพิการ 

14. กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงว ัฒนธรรม 
กรมการศาสนา 
กรมศิลปากร 
กรมสงเสรมิวัฒนธรรม 
สํานักงานศ ิลปว ัฒนธรรมรวมสมัย 
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15. กระทรวงแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรมการจัดหางาน 
กรมพฒันาฝมือแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
สํานักงานประกันสังคม 

16. กระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานกิจการยุต ิธรรม 
กรมสอบสวนคดีพเิศษ 
สถาบน ั นิติวิทยาศาสตร 
กรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ 
กรมบงัคับคดี 
กรมคุมประพฤติ 
กรมพิน ิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
กรมราชทัณฑ  
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

17. กระทรวงสาธารณสุข สํานักนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย  
กรมควบคุมโรค 
กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กรมส ุขภาพจิต 
กรมอนามัย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

18. กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
กรมการกงส ุล 
กรมพิธีการทตู 
กรมสารนิเทศ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กรมเศรษฐกจิระหวางประเทศ 
กรมอาเซยีน 
กรมองคการระหวางประเทศ 
กรมเอเช ียตะวันออก 
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
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กรมอเมริกาและแปซ ิฟกใต 
กรมยุโรป 
กรมความรวมมอืระหวางประเทศ 

19. กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาช ีวศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

20. สวนราชการไม สังกัด  
     สําน ักนายกร ัฐมนตร ี

กระทรวงหร ือทบวง 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
สําน ักงานคณะกรรมการป องก ันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
สําน ักพระราชวัง 
สําน ักราชเลขาธิการ 
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