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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(เพิม่เตมิ)



2

หวัขอ้การชีแ้จง

1

2

3

4

ทีม่า

กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิม่เตมิ)

องคป์ระกอบที ่4 Innovation Base
ตวัชีว้ดัที ่4.2 การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

องคป์ระกอบที ่5 Potential Base
ตวัชีว้ดัที ่5.2 การด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร



ทีม่า: ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรี

5  องคป์ระกอบการประเมนิ

Function Base

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base
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ขอ้ส ัง่การทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรี
ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560 

ใหทุ้กส่วนราชการด าเนินการพฒันาและปรบัปรุง
การท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข ึน้ อย่างนอ้ยเดอืนละ 1 งานหรอืกจิกรรม โดยเฉพาะ 
งานบรกิารประชาชน เชน่ การลดปรมิาณเอกสาร การลดการใช ้

พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขัน้ตอนการท างาน และ
ปริมาณงานที่ซ ้ าซอ้น การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน การแกไ้ขปัญหาการทุจริต การเพิ่มการอ านวย
ความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน 

และใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดแนวทางการรายงาน
ความคืบหนา้และตัวชีว้ัดการประเมนิผลการด าเนินการ เพื่อให ้
สว่นราชการรายงานผลทกุเดอืน 

และใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการปฏิบัติตาม
ขอ้สั่ งก ารนี้ ของส่ วนราชกา รทุก  3 เดือน  เพื่อ เ สนอต่อ
รองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) ตอ่ไป

ขอ้ส ัง่การทีป่ระชุมคณะหวัหนา้สว่นราชการ
ณ วนัที ่29 มถินุายน 2560 

ใหทุ้กส่วนราชการพจิารณาเรง่รดัการขบัเคลือ่นปฏริูป
องคก์าร (โครงสรา้ง/กระบวนการท างาน) 

ดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ ดา้นบุคลากร (การแต่งตัง้ 
การพัฒนาคา่ตอบแทน) โดยเฉพาะส านักงานต ารวจแห่งชาตแิละ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ทั ้งนี้  ใหทุ้กส่วนราชการจัดตั ้งหน่วยงานภายในเพื่อ
รับผดิชอบหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏริปูภายในองคก์ร ทีส่อดคลอ้ง
แนวทางการปฏิรูปในภาพรวม โดยใหพ้ิจารณามอบหมาย
รองหัวหนา้สว่นราชการท าหนา้ทีก่ ากบั ดแูลหน่วยงานดังกลา่ว

1



Function Base 

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

1.ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน 
งานประจ างานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ที่
ความรบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย
ของรฐับาล หรอืมตคิณะรฐัมนตร ี(Function Base)

2. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิ
ยุทธศาสตร ์แนวทางปฏริูปภาครฐั นโยบายเร่งด่วน 
หรอืภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ หรอืการบูร
ณาการการด าเนินงานร่วมกนัหลายหน่วยงาน
(Agenda Base)

3. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิ
พืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จงัหวดั กลุม่จงัหวดั (Area 
Base) (ถา้ไมม่ภีารกจินีไ้มต่อ้งประเมนิ)

5.ศกัยภาพในการด าเนนิการของส่วนราชการตาม
แผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี (Potential Base)

1. การด าเนนิงานตามหลักภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งาน
ตามหนา้ที่ปกติ หรืองานตามหนา้ที่ความรับผดิชอบ
หลกั 

2. การด าเนนิงานตามกฎหมาย 
3. การด าเนนิงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตร ี

4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติ และแผนยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ทอ้งถิน่ ภูมภิาค 
จังหวดั กลุม่จังหวดั

2. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/
จังหวดั (Function-Area KPIs)

5.1 การจดัท าและด าเนนิการตามแผนการขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรช์าต ิเป็นการจัดท าและด าเนนิการตามแผนการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิ
1. การจัดท าแผนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิตามภารกจิ/
บทบาท ของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. ผลผลติทีเ่กดิขึน้จรงิในแตล่ะไตรมาส
3. เทยีบกบัการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณของสว่นราชการ จาก
ระบบ GFMIS

5.2 การด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร

1. การด าเนนิการขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรี
2. การด าเนนิการตามวาระการขับเคลือ่นและการปฏริูป
ประเทศ

3. การแกไ้ขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่
ไดร้ับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/รอง
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับและตดิตามการปฏิบัติ
ราชการ  

5 องคป์ระกอบในการประเมนิผลตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

กรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (เพิม่เตมิ)

2 ตวัชีว้ดั

2 ตวัชีว้ดั

6 ตวัชีว้ดั  (5+1 ตวัชีว้ดับงัคบั)
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4. ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันา
นว ัตก รรม ในกา รบริห า รจ ัดกา ร ระบบงาน 
งบประมาณ ทรพัยากรบุคคล และการใหบ้รกิาร
ประชาชนหรอืหน่วยงานของรฐั เพื่อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation base)

4.1 การพฒันานวตักรรม
ใหเ้สนอนวตักรรมรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ เชน่ 
1. นวตักรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) เป็นการ
คดิรเิริม่นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ  ใหท้ันสมัย 
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทัง้ใหม้ีความ
เชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรข์องประเทศ เชน่ พัฒนาผัง
เมืองใหเ้ป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผูป้ระกอบการธุรกิจ
นวตักรรมไทย เป็นตน้

2. นวัตกรรมใหบ้ริการ (Service Innovation) เ ป็น
นวัตกรรมทีน่ ามาใช ้ พัฒนาและสรา้งคณุคา่ในงาน
บริการภาครัฐ การปรับปรุงบรกิารหรือสรา้งบริการ
ใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ประชาชน เชน่ หน่วยบรกิารเคลือ่นที ่การจดทะเบยีน
นติบิคุคลออนไลน ์เป็นตน้

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or
Organizational Innovation) เ ป็ น ก า ร ส ร ้า ง ห รื อ
ปรับปรุงกระบวน งานใหม่ (New Process) รวมทัง้การ
พฒันาคณุภาพการบรหิารงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน
การด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัด
โครงสรา้งหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบ
ใหม่ซึง่ส่งผลต่อการปรับโครงสรา้งความสัมพันธ์
ระหว่างผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียฝ่ายต่างๆ เช่น PMQA
(4.0) การจัดหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ เป็นตน้

4.2 การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
การพฒันาและปรบัปรุงการท างานดา้นการใหบ้รกิารใหม้ ี
ประสทิธิภาพ เช่น การลดปรมิาณเอกสาร การลดการใช้

พลงังาน การลดภาระงบประมาณ การลดข ัน้ตอนการท างาน
และปรมิาณงานทีซ่ า้ซอ้น การบรูณาการความรว่มมอืระหว่าง
หน่วยงาน การแกไ้ขปัญหาทุจรติ การเพิม่การอ านวยความ
สะดวกใหแ้กป่ระชาชน
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ตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตร ีในคราวประชมุคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 ดา้นการบรหิารราชการ
แผน่ดนิและอืน่ๆ ใหท้กุสว่นราชการด าเนนิการการพัฒนาและปรับปรงุการท างานภายในหน่วยงานของตนใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ อยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 งานหรอืกจิกรรม โดยเฉพาะงานบรกิารประชาชน เชน่ การลดปรมิาณเอกสาร การลดการใช ้
พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขัน้ตอนการท างานและปรมิาณงานทีซ่ า้ซอ้น การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน การแกไ้ขปัญหาทจุรติ การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน และใหก้ าหนดแนวทางการรายงานความ
คบืหนา้และตัวชีว้ดัการประเมนิผลการด าเนนิงานเพือ่ใหส้ว่นราชการรายงานผลทกุเดอืนและใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ประเมนิผล
การปฏบิัตติามขอ้สัง่การนีข้องสว่นราชการทกุ 3 เดอืน เพือ่เสนอตอ่รองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) ตอ่ไป 
ส านักงาน ก.พ.ร. จงึไดจ้ าแนกกลุม่การพัฒนาและปรับปรงุการท างาน ดังตอ่ไปนี้

5

องคป์ระกอบที ่4 Innovation Base

ตวัชีว้ดัที ่4.2 การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

1.การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน
เชน่ การลดขัน้ตอนการท างานในการอนุมัต/ิอนุญาต การลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร การบรกิารประชาชน
ผา่นระบบออนไลน ์การลดขัน้ตอนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุขข์องประชาชน การลดการเรยีกส าเนาเอกสาร เป็นตน้

2. การบรูณาการการท างานระหวา่งหนว่ยงาน/ภาคสว่นอืน่
เชน่  การจัดท าขอ้ตกลง/ความรว่มมอืในการด าเนนิงานรว่มกันระหวา่งสว่นราชการ การประสานพลังประชารัฐ 
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3.การป้องกนั/แกไ้ขปญัหาดา้นทจุรติ
เชน่ การช าระคา่ธรรมเนยีมดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์การใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการของภาครัฐ

4. การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ
เชน่ การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้การบรหิารการประชมุดว้ย e-meeting การพัฒนาระบบการ
สือ่สารภายในสว่นราชการ

5.การประหยดัทรพัยากร 
เชน่ การลดปรมิาณเอกสาร/จ านวนเอกสาร การลดการใชพ้ลังงาน การประหยัดน ้า การลดภาระงบประมาณ เป็นตน้



เรือ่งทีด่ าเนนิการ ประเภท
ระยะเวลาด าเนนิการ รายงาน

ความกา้วหนา้
ผลผลติ

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

1. Application Debt Info เพือ่การตรวจสอบขอ้มลูเงนิ
อายัตใินส านวนคดแีพง่ ส าหรับคูค่วามหรอืผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีในคด ีโดยเริม่เปิดใหบ้รกิารในระบบ Android
กอ่น ส าหรับ IOS อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

1 ด าเนนิการ
ส ารวจความ
ตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านระบบ

Application 
Debt Info ใน
ระบบ Android 

2. Self Help Tutorial การเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนกิสเ์รือ่ง
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ภาคบงัคบัคดี

1 …
ระบบ

e-learning

3. Application ลม้ละลาย ตรวจสอบสถานะบคุคล
ลม้ละลายผา่น Application

1
…

Application 
ตรวจสอบ
สถานะ

4. งบประมาณการจัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ส านักงานลดลง 5 …
งบประมาณ
จัดซือ้ฯลดลง

5. Application App live streaming ดกูารถา่ยทอดสด
การขายทอดตลาดทรพัย ์ภายในหอ้งขายทอดตลาด 
โดยเริม่น ารอ่ง จ านวน 25 ส านักงานบงัคบัคดี

1
…

Application
App live 

streaming 

6…………………………………… … … …

7……………………………………. … … …

8…………………………………….. … …
1……………
2……………

9…………………………………….. … … …

10 ตรวจสอบสถานะคดแีพง่ 1 …
ระบบตรวจสอบ
สถานะคดแีพง่

11. e- Offering auction โดยใหส้ านักงานบงัคบัคดี
เชยีงใหมเ่ป็น center

1 …
ระบบ e-Offering 

auction 

12 มาตรการในการประหยดักระดาษท าใหใ้ชก้ระดาษ
ลดลง รอ้ยละ 5 สิน้ปีงบประมาณ

5 …
ปรมิาณการใช ้

กระดาษลดลง

รวมผลผลติในแตล่ะเดอืน - - 1 1 - 2 2 - 3 - 2 3

ปี งปม 60 ปี งบป 61

หนว่ยงานสง่ผลการด าเนนิงานใหแ้กส่ านกังาน ก.พ.ร. ทกุเดอืน เพือ่ใหส้ านกังาน ก.พ.ร. ประเมนิผลและจดัท ารายงานความกา้วหนา้ทกุ 3 เดอืน เสนอรองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม)

ตวัอยา่ง

6
หมายเหต:ุ ประเภทเรือ่งทีด่ าเนนิการ  (1) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน  (2) การบรูณาการการท างานระหวา่งหน่วยงาน/ภาคสว่นอืน่ (3) การป้องกนั/แกไ้ขปัญหาดา้นทจุรติ

(4) การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ (5) การประหยัดทรพัยากร

กรมบงัคบัคดี ปี งปม 62

สรก ตอ้งระบุ
งานทีจ่ะสง่มอบ
ในเดอืนกนัยายน

ตอ้งมกีจิกรรมใหมท่กุเดอืน 
และวดัผลผลติตามแผน

องคป์ระกอบที ่4 Innovation Base: ตวัชีว้ดัที่ 4.2 การพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน (ตอ่) 3



เรือ่งทีด่ าเนนิการ ประเภท
ระยะเวลาด าเนนิการ รายงาน

ความกา้วหนา้
ผลผลติ

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

1. Application Debt Info เพือ่การตรวจสอบขอ้มลูเงนิ
อายัตใินส านวนคดแีพง่ ส าหรับคูค่วามหรอืผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีในคด ีโดยเริม่เปิดใหบ้รกิารในระบบ Android
กอ่น ส าหรับ IOS อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

1 ด าเนนิการ
ส ารวจความ
ตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านระบบ

Application 
Debt Info ใน
ระบบ Android 

2. Self Help Tutorial การเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนกิสเ์รือ่ง
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ภาคบงัคบัคดี

1 …
ระบบ

e-learning

3. Application ลม้ละลาย ตรวจสอบสถานะบคุคล
ลม้ละลายผา่น Application

1
…

Application 
ตรวจสอบ
สถานะ

4. งบประมาณการจัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ส านักงานลดลง 5 …
งบประมาณ
จัดซือ้ฯลดลง

5. Application App live streaming ดกูารถา่ยทอดสด
การขายทอดตลาดทรพัย ์ภายในหอ้งขายทอดตลาด 
โดยเริม่น ารอ่ง จ านวน 25 ส านักงานบงัคบัคดี

1
…

Application
App live 

streaming 

6…………………………………… … … …

7……………………………………. … … …

8…………………………………….. … …
1……………
2……………

9…………………………………….. … … …

10 ตรวจสอบสถานะคดแีพง่ 1 …
ระบบตรวจสอบ
สถานะคดแีพง่

11. e- Offering auction โดยใหส้ านักงานบงัคบัคดี
เชยีงใหมเ่ป็น center

1 …
ระบบ e-Offering 

auction 

12 มาตรการในการประหยดักระดาษท าใหใ้ชก้ระดาษ
ลดลง รอ้ยละ 5 สิน้ปีงบประมาณ

5 …
ปรมิาณการใช ้

กระดาษลดลง

รวมผลผลติในแตล่ะเดอืน - - 1 1 - 2 3 2 2 1 2 3

7

สรก ตอ้งระบุ
งานทีจ่ะสง่มอบ
ในเดอืนกนัยายน

รอบการประเมนิที ่1 (ต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 60- 31 มนีาคม 2561) ปี 61

7

ปี 62

สรก ตอ้งระบุ
งานทีจ่ะสง่มอบ
ในเดอืนกนัยายน

เกณฑผ์า่นการประเมนิ

กลุม่ ประเภทเรือ่งทีด่ าเนนิการ

A

(1) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน

(2) การบรูณาการการท างานระหวา่งหน่วยงาน/ภาคสว่นอืน่

(3) การป้องกนั/แกไ้ขปัญหาดา้นทจุรติ

B
(4) การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ

(5) การประหยัดทรัพยากร

เกณฑก์ารประเมนิ

สว่นราชการเลอืกเรื่องทีด่ าเนินการในกลุ่ม A ซึง่เป็นเรื่องทีย่ากในการ
ด าเนินการ และตอ้งแลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี อย่างนอ้ยจ านวน 3
เรือ่ง จาก 12 เรือ่ง

การเลอืกเรือ่งทีด่ าเนนิการ

7

ผา่น : สว่นราชการด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน 
รอ้ยละ 80 ขึน้ไป

ไมผ่า่น: สว่นราชการด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน 
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

สตูรการค านวณ

ผลผลติทีส่ามารถด าเนนิการไดต้ามแผน x 100 =  รอ้ยละ X

ผลผลติตามแผนท ัง้หมด 

ผลการด าเนนิงาน       4 x 100 =  รอ้ยละ 100

4

เกณฑผ์า่นการประเมนิ

องคป์ระกอบที ่4 Innovation Base: ตวัชีว้ดัที่ 4.2 การพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน (ตอ่) 3



ส านักงาน ก.พ.ร. รายงานผลตัวชีว้ัดนี้ แก่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวษิณุ เครืองาม) ทุก 3 เดือน 
และในรอบการรายงานผลเดอืนที ่6 และ เดอืนที ่12 จะรายงานผลการประเมนิไปพรอ้มกับการประเมนิ
สว่นราชการตามมาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ 

ข ัน้ตอนในการด าเนนิงาน

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ส า นักงาน ก.พ .ร .  มีห นังสือแจ ง้ส่วนราชการ
จัดท าแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบั ต ิ
งาน จ านวน 12 เรื่อง ตาม template ที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด (สามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซด์
ส านักงาน ก.พ.ร.) และจัดส่งใหก้ับส านักงาน ก.พ.ร.
โดยผา่นระบบ e-SAR ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560  

2. ใ ห ้ส่ ว น ร า ช ก า ร  ร า ย ง า น ผล ก า ร
ด า เนินงานเ ป็นประจ าทุก เดือน ใน
สัปดาห์แรกของเดือนถัดไป พรอ้ม
เอกสารหลักฐานผา่นระบบ e-SAR

3. สว่นราชการสามารถขอปรับแผนไดภ้ายใน
วนัที ่31 พ.ค. 61

รอบการประเมนิที ่2 (12 เดอืน)รอบการประเมนิที ่1 (6 เดอืน)
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องคป์ระกอบที ่4 Innovation Base: ตวัชีว้ดัที่ 4.2 การพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน (ตอ่) 3



 รายงานการ
ประเมินผ่าน
e-SAR 

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

การประเมินส่วนราชการ

9

รอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รายงานการประเมินผ่านe-SAR 
 ส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 

(องค์ประกอบที่ 4)

ส านักงาน ก.พ.ร.
เสนอกรอบการประเมิน ปี 61 

ต่อ อ.ก.พ.ร /ก.พ.ร.
ก าหนด KPIs 

ส านักงาน ก.พ.ร. ส่ง Agenda/KPIs
ให้ส่วนราชการ

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
ก าหนด Agenda ให้ส านักงาน ก.พ.ร.

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

1

2

3

เก็บข้อมูลรอบที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 (6 เดือน) เก็บข้อมูลรอบที่ 2 วันที่ 1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61 (12 เดือน) 

การประเมินรอบท่ี 1 (1 ต.ค. 60- 31 มี.ค. 61) การประเมินรอบที่ 2 (1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61)

สรก รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน
ทุกองค์ประกอบ

สรก รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน
ทุกองค์ประกอบ

เลขาธิการ 
ก.พ.ร. ประเมิน
สรก. (เบื้องต้น)

เสนอ นรม.

รมต/รมต ช่วย
ประเมิน สรก.

รนม.
ประเมิน สรก.

ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวม
ผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์) เสนอ นรม. 

ส่งโครงร่างข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
(องค์ประกอบที่  4)  เพื่ อพิ จารณา
หลักเกณฑ์การเป็นนวัตกรรม

 ส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดตวัชี้วัด
 ส่งค าขอปรับแผนการสร้างความรับรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชน
 ส่งค าขอปรับแผนการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน
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องคป์ระกอบที ่5 Potential Base
ตวัชีว้ดัที ่5.2 การด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 



องคป์ระกอบที ่5 Potential Base
ตวัชีว้ดัที ่5.2 การด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 

1

โครงรา่งแผนปฏริปูองคก์าร 
(Organizational Transformation Plan)

2

3

ทีม่า

แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
(Organizational Transformation Plan) 

4 เกณฑก์ารประเมนิผลการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
(Organizational Transformation Plan) 

11

 สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง
 สว่นที ่2 บทวเิคราะหร์ายกรม
 สว่นที ่3 ภาคผนวก



1. ทีม่า

นายกรัฐมนตรไีดม้บีัญชาใหห้น่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพือ่ปฏริูปไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ในการประชมุ

หัวหนา้สว่นราชการระดับกระทรวงหรอืเทยีบเท่า ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วันที ่29 มถินุายน 2560 โดยใหทุ้กสว่นราชการ

พจิารณาเรง่รัดการขบัเคลือ่นการปฏริูปองคก์าร (โครงสรา้ง/กระบวนการท างาน) ดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึดา้น

บคุลากร (การแตง่ตัง้ การพัฒนา ค่าตอบแทน) ทัง้นี้ ใหทุ้กสว่นราชการจัดตัง้หน่วยงานภายในเพือ่รับผดิชอบหนา้ที่

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏริูปภายในองคก์ารทีส่อดคลอ้งแนวทางการปฏริูปในภาพรวม โดยใหพ้จิารณา มอบหมายรอง

หวัหนา้สว่นราชการท าหนา้ทีก่ ากบั ดแูลหน่วยงานดงักลา่ว

5  องคป์ระกอบการประเมนิ

Function Base

Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

ขอ้ส ัง่การในการประชุมคณะรฐัมนตรี
ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2560 

ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรใีนการประชุม
คณะหวัหนา้สว่นราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเทา่

ณ วนัที ่29 มถินุายน 2560 

ใหท้กุสว่นราชการด าเนนิการพฒันา
และปรบัปรงุการท างานภายใน
หนว่ยงานของตนใหม้รีะสทิธภิาพ

ใหท้กุสว่นราชการพจิารณา
เรง่รดัการขบัเคลือ่นปฏริปู
องคก์าร (โครงสรา้ง/
กระบวนการท างาน)

12



1. ทีม่า : ระบบราชการ 4.0

13

เพือ่รองรับตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรอืระบบราชการจะตอ้งท างานโดยยดึหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่เีพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการตอ้ง
ปรับเปลีย่นแนวคดิและวธิกีารท างานใหมเ่พือ่พลกิโฉม (transform) ใหส้ามารถเป็นทีเ่ชือ่ถอืไวว้างใจและเป็นพึง่ของประชาชนได ้
อยา่งแทจ้รงิ (Credible and Trusted Government) ดังนี้

ระบบราชการ 4.0 :

ตอ้งมคีวามเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารของ
ทางราชการหรือมกีารแบ่งปันขอ้มูลซึง่กันและกัน และสามารถเขา้มาตรวจสอบการท างานได ้
ตลอดจนเปิดกวา้งใหก้ลไกหรือภาคส่วนอืน่ ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกจิที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปใหแ้ก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็น
ผูรั้บผดิชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชงิโครงสรา้งใหส้อดรับกับ
การท างานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิง่ 
ขณะเดียวกันก็ยังตอ้งเชื่อมโยงการท างานในภาครัฐดว้ยกันเองใหม้ีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกนั ไมว่า่จะเป็นราชการบรหิารสว่นกลางสว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิน่

1. เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั  (Open & Connected Government)

ตอ้งท างานในเชงิรุกและมองไปขา้งหนา้ โดยตัง้ค าถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะไดอ้ะไร 
มุ่งเนน้แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยไม่ตอ้งรอใหเ้ขา้มาตดิต่อ
ขอรับบรกิารหรอืรอ้งขอความชว่ยเหลอืจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทัง้ใช ้

ประโยชน์จากขอ้มลูภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดจิทิัลสมัยใหมใ่นการจัดบรกิาร
สาธารณะทีต่รงกับความตอ้งการของประชาชน (Personalized หรอื Tailored Services) พรอ้ม
ทัง้อ านวยความสะดวก โดยมกีารเชือ่มโยงกันเองของทางราชการเพือ่ใหบ้รกิารไดเ้สร็จสิน้ใน
จดุเดยีว ประชาชนสามารถเรยีกใชบ้รกิารของทางราชการไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการของตน
และผ่านการตดิต่อไดห้ลายชอ่งทางผสมผสานกันทัง้การตดิต่อมาดว้ยตนเอง เว็บไซต ์โซเชยีล
มเีดยี หรอืแอปพลเิคชัน่ทางโทรศัพทม์อืถอื

2. ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง (Citizen-Centric Government)

ตอ้งท างานอยา่งเตรยีมการณ์ไวล้ว่งหนา้ มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง สรา้งนวัตกรรมหรอืความคดิรเิริม่และประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นแบบสหสาขาวชิาเขา้มาใชใ้น
การตอบโตก้ับโลกแห่งการเปลีย่นแปลงอยา่งฉับพลัน เพือ่สรา้งคุณค่า มคีวามยดืหยุน่และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได อ้ย่าง
ทันเวลาตลอดจนเป็นองคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสูง และปรับตัวเขา้สู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทัง้ท าใหข้า้ราชการมคีวามผูกพันต่อการปฏบิัติ
ราชการและปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาทของตน

3. มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั (Smart & High Performance Government)



People

Process

Structure

Service provider (Doer)

Regulator

Policy maker & implementer

 ปรบับทบาทและขนาด
รปูแบบการท างานใหม่

 เนน้การท างานขา้มฝ่ายตา่งๆ          
ตามหว่งโซแ่หง่คณุคา่                           
(Cross-department &

Cross-sector)

 Redesign ใหง้า่ย สะดวก ลดตน้ทนุ
คา่ใชจ้า่ย และตอบโจทยป์ระชาชน
ผูใ้ชบ้รกิารบน Digital platform

 Shared services

 จ านวนอตัราก าลงั

 Talent

 Mindset

 ขวญัก าลงัใจ

 แตง่ต ัง้โยกยา้ย Career path

 Temporary Assignment

 ฝึกอบรมและพฒันา

Facilitator, Enabler

Smart regulator

Policy advisor

Present Transformation Future

Digitization

แผนปฏริปู
องคก์าร

Global trends

1. ทีม่า : ปรบัเปลีย่นสูร่ฐับาลทีค่ลอ่งตวั (Agile Government Transformation)
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สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง

1.1  ความเชือ่มโยงภารกจิกระทรวง กับนโยบายทีส่ าคัญของประเทศ (ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/ แผนฯ 12/ วาระปฏริปู/ Thailand 4.0)

1.2 การวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง

1.3 การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (เชน่ บคุลากร เทคโนโลย ี
เครอืขา่ย เป็นตน้)

1.4  การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis
1.4.3 Business model

1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม

สว่นที ่2 บทวเิคราะหร์ายกรม

2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั

2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs. ภารกจิรอง

2.2  ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และ ภารกจิรอง (Non-Core function)

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและก าลังคน ทีจ่ะรองรับบทบาทใหมใ่นอนาคต

2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

สว่นที ่3 ภาคผนวก

3.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกรมในปัจจบุัน : วสิยัทัศน/์ พันธกจิ/ อ านาจหนา้ที/่ ประเด็นยทุธศาสตร/์ เป้าประสงค/์ กลยทุธ/์ งบประมาณ/ 
กฎหมายทีส่ าคัญ/ โครงสรา้งองคก์ร/ อัตราก าลัง

1

2

3
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2. โครงรา่งแผนปฏริปูองคก์าร (Organizational Transformation Plan) 



สิง่ท ีต่อ้งด าเนนิการ

รอบการประเมนิที ่1
(31 ม.ีค. 61)

รอบการประเมนิที ่2
(30 ก.ย. 61)

สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง

แผนปฏริปู
องคก์ารของ
กระทรวง  และ

กรม

แผนปฏริปู
องคก์ารของ
กระทรวง  และ
กรม  ฉบบั

สมบรูณ์ (ปรบั
ตามขอ้สงัเกต
คณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ)ิ

1.1  ความเชือ่มโยงภารกจิกระทรวง กบันโยบายทีส่ าคัญของประเทศ (ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/ 
แผนฯ 12/ วาระปฏริปู/ Thailand 4.0)

1.2 การวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การ
ท างานของกระทรวง

1.3 การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ
(เชน่ บคุลากร เทคโนโลย ีเครอืขา่ย เป็นตน้)

1.4  การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวง ในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis
1.4.3 Business model (โดยตอ้งมภีารกจิครอบคลมุทกุกรม)

1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม 

สว่นที ่2 บทวเิคราะหร์ายกรม

2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั

2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs. ภารกจิรอง

2.2  ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และ ภารกจิรอง 
(Non-Core function)

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและก าลังคน ทีจ่ะรองรับบทบาทใหมใ่นอนาคต

2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

สว่นที ่3 ภาคผนวก

3.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกรมในปัจจบุนั : วสิยัทัศน/์ พันธกจิ/ อ านาจหนา้ที/่ ประเด็นยทุธศาสตร/์ 
เป้าประสงค/์ กลยทุธ/์ งบประมาณ/ กฎหมายทีส่ าคัญ/ โครงสรา้งองคก์ร/ อตัราก าลัง

1

2

3
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
(Organizational Transformation Plan) 



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร :

สว่นที ่1 : บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง ...............

17

1.1 ความเชือ่มโยงภารกจิกระทรวง กบันโยบายทีส่ าคญัของประเทศ
 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี
 แผนฯ 12
 วาระปฏริปู
 Thailand 4.0

1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของ
กระทรวง
 วเิคราะหบ์รบิทการเปลีย่นแปลงภายนอก – PEST Analysis

1.4 การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของ
กระทรวง ในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis
1.4.3 Business model

1.3 การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็ง
ของกระทรวง (organization capacity) ใน
ดา้นตา่ง ๆ

1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.1 ความเชือ่มโยงภารกจิ
ทีส่ าคญัของกระทรวง......กบันโยบายส าคญัของประเทศ

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

ยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
(แผนฯ 12 ปี 60-64)

ประเทศไทย 4.0 แผนระดบัชาตอิืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี

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

นโยบายรฐับาล

“ยทุธศาสตร.์...................................... ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)”

1 2 3 4 5

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.1 ความเชือ่มโยงภารกจิ
ทีส่ าคญัของกระทรวงคมนาคม กบันโยบายส าคญัของประเทศ

• เป้าหมายส าคัญ คอื การเชือ่มโยง
โคร งข่ าย  (Connectivity) การ
เขา้ถึง (Accessibility) และความ
คลอ่งตวัในการจราจร (Mobility)

• มุ่งเนน้ใหร้ะบบโครงสรา้งพื้นฐาน
ทางรางและทางน ้าเป็นรูปแบบการ
ขนสง่หลกั

• บรหิารจัดการโครงสรา้งพืน้ฐานให ้
มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเร่ง
พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน บริการ
และกฎระเบียบที่เอื้ออ านวยต่อ
กา รค า้  ก า รลงทุนและความ
ตอ้งการในการเดนิทาง

• ปรับโครงสรา้งองคก์รและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งใหม้ีบทบาทที่ชัดเจน
ระหวา่งหน่วยงานดา้นนโยบาย ก ากับ
ดแูล และประกอบการดา้นการขนสง่

• ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เ กี่ ย ว ข ้อ ง ใ ห ้มี ค ว า ม ทั น ส มั ย
ส อ ด ค ล ้อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลีย่นแปลงไป

• เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
บริหารจัดการดา้นคมนาคมขนส่ง 
(Public Private Partnership: PPP)

• การขนสง่สนิคา้ : จัดใหม้โีครงสรา้ง
พืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกใน
การเปลีย่นถา่ยรปูแบบการขนสง่

• การขนสง่ผูโ้ดยสาร : จัดใหม้บีรกิาร
คมนาคมขนส่งที่มีมาตรฐานสากล 
ทัว่ถงึ เพยีงพอ และมคีณุภาพ (ตรงตอ่เวลา
น่าเชือ่ถอื สะอาด สะดวก ปลอดภัย)

• ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อใหม้ี
บคุลากรดา้นการคมนาคมขนสง่ใน
ดา้นต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เพียงพอ 
รองรับการเตบิโตของอุตสาหกรรม
ดา้นคมนาคมขนสง่ทัง้ภายในประเทศ
และในระดบัภมูภิาค

• ส่งเสริมการวจัิยและพัฒนา เพื่อน า
เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ระบบ
เทคโนโลยีอัจฉรยิะต่างๆ มาปรับใช ้

ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรหิารจัดการดา้นคมนาคมขนสง่ใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูขึน้

2. ยุทธศาสตร์ด ้าน
การสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั
( 5 )  ก า ร ล ง ทุ น

พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร ้า ง
พื้นฐาน ในด า้นการ
ขนส่ง  ดา้นพลังงาน 
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร และการวิจัย
และพัฒนา 

ยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

3. การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

เป้าหมายที่ 6 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP) ในการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานเฉลีย่ปีละ 47,000 ลา้นบาท

4. การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสทิธภิาพการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ

คมนาคมขนสง่ลดลงภายในปี 2563 ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 7 ของการปล่อยในกรณี

ปกติ

7.การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์

เป้าหมายที ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวม

เป้าหมายที ่2 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบคมนาคมขนสง่

เป้าหมายที ่3 การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์

เป้าหมายที ่4 การพัฒนาดา้นพลงังาน

10. ความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่การพฒันา

เป้าหมายที ่1 เครอืขา่ยการเชือ่มโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุและมี

การใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มศกัยภาพ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
(แผนฯ 12 ปี 60-64)

ประเทศไทย 4.0

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

2. เปลีย่นจาก Traditional 
SMEs ไปสูก่ารเป็น 
Smart Enterprises 
และ Startups ทีม่ี
ศักยภาพสงู

3. เปลีย่นจาก Traditional 
Services ไปสู ่High 
Value Services

4. เปลีย่นจากแรงงาน
ทักษะต ่าไปสูแ่รงงานทีม่ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญ
และทักษะสงู

แผนทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบคมนาคมขนสง่ของไทย

6 .  เ พิ่ม ศ ัก ย ภ า พ ด้า น
เศรษฐกจิ เชน่
6.12 พัฒนาโครงสร า้ง

พื้นฐานดา้นการขนส่งและ
คมนาคม ดา้นคมนาคมทาง
บกโดยเริม่โครงการรถไฟฟ้า
6.13 ปรับโครงสรา้งการ

บรหิารจัดการในสาขาขนสง่ที่
มกีารแยกบทบาทและภารกจิ
ของหน่วยงานระดับนโยบาย 
หน่วยงานก า้กับดูแล และ
หน่วยปฏิบัต ิที่ชัดเจน และ
จัดตั ้งหน่วยงานกา้กับดูแล
ระบบราง
7 .  ส่ ง เ ส ริม บ ทบา ท ใ น
ประชาคมอาเชยีน เชน่
7 . 5  ต่ อ เ ชื่อ ม เ ส น้ท า ง

คมนาคมขนสง่และระบบโลจิ
สติกส์จากฐานการผลิตใน
ชมุชนสูแ่หลง่แปรรปู

นโยบายรฐับาล

แผนหลักการพัฒนาระบบขนสง่
และจราจร พ.ศ. 2554 - 2563

เป้าประสงคท์ี ่:
1. ไทยเป็นศนูยก์ลางการเชือ่มตอ่
การเชือ่มตอ่และการเดนิทาง 

2. มรีะบบขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ
และระดับการใหบ้รกิารทีด่ ี
เชือ่มโยงพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและ
ชมุชน 

3. ปรับปรงุและเพิม่ความปลอดภัย
ในการเดนิทางและการขนสง่

4. สง่เสรมิการขนสง่ทีป่ระหยัด
พลังงานและเป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม

5. ยกระดับการเขา้ถงึ และเพิม่การ
ใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ

6. เพิม่ความคลอ่งตัวในการเดนิทาง
และการขนสง่

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย (พ.ศ. 2558 – 2565)

แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560 – 2564)

การบรูณาการระบบคมนาคมขนสง่ 
(Integrated Transport Systems)

การบรกิารของภาคคมนาคมขนสง่ 
(Transport Services)

การพฒันา ปรบัปรงุกฎหมาย 
ก ากบัดแูล และปฏริปูองคก์ร 

(Regulations and Institution)

การผลติและพฒันาบคุลากร 
(Human Resource 

Development)

การน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมา
ใชใ้นการพฒันาระบบคมนาคมขนสง่ 
(Technology and Innovation)

1. แผนงานการพัฒนาโครงขา่ยรถไฟระหวา่งเมอืง 
2. แผนงานการพัฒนาโครงขา่ยขนสง่สาธารณะเพือ่แกไ้ขปัญหา
จราจรในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

3. แผนงานการเพิม่ขดีความสามารถทางหลวงเพือ่เชือ่มโยงฐานการ
ผลติทีส่ าคัญของประเทศและเชือ่มโยงกับประเทศเพือ่นบา้น

4. แผนงานการพัฒนาโครงขา่ยการขนสง่ทางน ้า
5. แผนงานการเพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารขนสง่ทางอากาศ

1. การพัฒนาระบบขนสง่ขัน้พืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยง ทั่วถงึ และเป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม

2. การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง่
3. การพัฒนาระบบขนสง่เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันและ
ขับเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ

4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลือ่นยทุธศาสตร ์สูค่วามส าเร็จ

“ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบคมนาคมขนสง่ของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)”

1 2 3 4 5
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PEST Analysis คอืเครือ่งมอืทีใ่ชส้ าหรับการวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง 

โดยอาศัยการขอ้มลูของการเปลีย่นแปลงของปัจจัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้ประกอบดว้ย P – Politic : ปัจจัยทางนโยบายและการเมอืง 

E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกจิ S – Social : ปัจจัยทางสภาพสังคม และสดุทา้ย T – Technology : ปัจจัยทางเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมใหม ่ๆ

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง

P – Politic : ปัจจัยทางนโยบายและการเมอืง

คอื ปัจจัยทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามสภาพของรัฐบาลและนโยบายของรัฐในชว่งเวลาหนึง่ ๆ เชน่ ในบางชว่งเวลารัฐอาจมกีารสง่เสรมิการสง่ออก ก็จะสง่ผล
ใหธุ้รกจิทีม่กีารส่งสนิคา้ไปขายนอกประเทศไดเ้ปรยีบ รวมไปถงึขอ้ตกลงและขอ้กฎหมายทางการคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยขึน้อยู่กับ
นโยบายของรัฐ ทีท่ าใหห้น่วยงานตอ้งคอยปรับตัวหรอืชว่ยผูป้ระกอบการตัดสนิใจว่าพรอ้มทีจ่ะลงทุนในประเทศทีม่นีโยบายแบบนี้หรอืไม ่โดยปัจจัยทาง
การเมอืงทีค่วรน ามาวเิคราะหโ์ดยใช ้PEST ไดแ้ก่
 สถานะความมัน่คงและรปูแบบของทางรัฐบาลวา่มกีารเปลีย่นแปลงมากนอ้ยเพยีงใด
 ปัญหาคอรัปชัน่ทีม่ใีนประเทศมมีากจนภาษีของประชาชนไมไ่ดถ้กูน าไปสง่เสรมิในดา้นสาธารณูปโภคอืน่ ๆ หรอืไม่
 การควบคมุการน าเขา้และการสง่ออก
 กฎหมายในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นการละเมดิลขิสทิธิ ์การขโมยขอ้มลู สวัสดกิารพนักงาน เป็นตน้
 การจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญามกีารใหค้วามคุม้ครองอยา่งไร และครอบคลมุแคไ่หน

E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกจิ

คอื ปัจจัยทางเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่เป็นตัวก าหนดก าลังซือ้ของคนในประเทศ และเป็นตัวก าหนดตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอกีดว้ย ซึง่ปัจจัยในหัวขอ้นี้
ก็สามารถชว่ยในการวางแผนว่าจะเลอืกด าเนนิการเป็นระยะสัน้หรอืระยะยาว และแนวโนม้ในอนาคตอกีดว้ย โดยปัจจัยทางเศรษฐกจิทีค่วรน ามาวเิคราะห์
โดยใช ้PEST ไดแ้ก่
 ภาวะเงนิฝืด ภาวะเงนิเฟ้อ และอตัราดอกเบีย้
 อตัราแลกเปลีย่นในประเทศ
 อตัราการวา่งงานของคนในประเทศ
 อตัราคา่แรงขัน้ต ่าและคา่แรงของพนักงานโดยเฉลีย่
 ระดับชนชัน้ และก าลังซือ้ของผูค้นในประเทศ
 เพดานราคาของสนิคา้และบรกิารทีเ่ราสนใจ
 ตลาดหุน้ของประเทศ
 วงจรของธรุกจิทีเ่ราสนใจ



S – Social : ปัจจัยทางสภาพสงัคม

คอื ปัจจัยทกุ ๆ อยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ สภาพแวดลอ้ม สภาพสงัคม วฒันธรรม และชวีติการเป็นอยูข่องคนพืน้ทีนั่น้ ๆ โดยปัจจัยทางสภาพสังคม

ทีค่วรน ามาวเิคราะหโ์ดยใช ้PEST ไดแ้ก่

 การเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยัของโลก (Aging Society)

 การเปลีย่นแปลงพืน้ทีช่นบทไปสูค่วามเป็นเมอืง (Urbanization)

 Climate Change

 ภัยพบิัตธิรรมชาตทิีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้

T – Technology : ปัจจัยทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม ่ๆ

ปัจจุบัน การพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว และแตกต่างกันออกไปในแต่ละกระทรวง โดยปัจจัยทาง

เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีค่วรน ามาวเิคราะหโ์ดยใช ้PEST ไดแ้ก ่

 เทคโนโลยี/ นวัตกรรมที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) เช่น Drone/ เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ (Artificial 

Intelligent : AI) /Internet of Thing

 E-Commerce

 Big Data
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง (ตอ่)



POLITICAL

SOCIAL

ECONOMIC

TECHNOLOGICAL

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................

 .................................................
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.2 การวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง (ตอ่)



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/
ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ

 Capacity เป็นความสามารถหรอืสมรรถนะขององคก์รทีว่ดัไดใ้นเชงิปรมิาณ การทีอ่งคก์รจะม ีCapacity สงูได ้

ตอ้งอาศัยทรัพยากรอืน่ ๆ ประกอบ ซึง่นอกเหนือจาก Competency บคุลากร เชน่ เครือ่งจักร เทคโนโลย ีอปุกรณ์

เครือ่งมอืทีจ่ าเป็นตอ่การใชง้าน 

 Capacity ขององคก์รมผีลตอ่การก าหนดเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์(Strategic Goal) องคก์รทุกแห่งตอ้งรู ้

Capacity ของตนเองว่า มคีวามสามารถในการผลติ ใหบ้รกิาร หรอืรองรับความตอ้งการในการเขา้ถงึบรกิารของ

ผูร้ับบรกิารไดใ้นปรมิาณเท่าไร และเมือ่พจิารณาในมมุยอ้นกลับมาว่าตาม Capacity ทีเ่รามอียู่นัน้ เพยีงพอต่อการ

รองรับความตอ้งการของผูร้ับบรกิารในปัจจบุนัและทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคตหรอืไม ่และ Capacity ทีม่อียูนั่น้เพยีงพอทีจ่ะ

ท าใหอ้งคก์รบรรลผุลสมัฤทธิห์รอืเป้าหมายในวัตถปุระสงคก์ารจัดตัง้องคก์รหรอืไม่

วเิคราะหเ์พือ่ใหไ้ดว้า่จะพัฒนาองคก์รอยา่งไร
สิง่ท ีส่ว่นราชการ
ควรด าเนนิการ

วเิคราะหค์วามสามารถขององคก์รใหร้อบดา้น เชน่ บคุลากร เทคโนโลยี

โครงสรา้งหน่วยงาน เครือข่าย ว่าอะไรคือจุดแข็ง (strength) หรือ 

จดุออ่น (weakness)  
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แนวทางการด าเนนิการ

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 1.3  การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/
ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (ตอ่)



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4 การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต
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 Business Model

:  เป็นรูปแบบการท างานใหม ่โดยเกดิจากการวเิคราะห ์Portfolio Analysis ซึง่หน่วยงานจะรูว้า่ภารกจิ

ใดควรท าตอ่ หรอืภารกจิใดควรยบุเลกิ หรอืควรปรับรปูแบบการท างาน

ส าหรับการวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต หน่วยงานตอ้งด าเนนิการ 
3 ขัน้ตอน ดังนี้ (1) การก าหนด/วางแนวทางในอนาคตว่าจะสรา้งคุณค่าอะไร (Value Proposition 
Statement) (2) วเิคราะหต์ าแหน่งภารกจิหลักของหน่วยงาน (Portfolio Analysis) และ (3) สรา้งรูปแบบ
การท างานใหม่ (Business Model)

 Value Proposition Statement

: เป็นการก าหนด/วางแนวทางวา่ในอนาคตตอ้งการเป็นหน่วยงานทีด่ ารงอยูเ่พือ่ท าอะไรใหก้บั

ประเทศชาตแิละประชาชน และตอบสนองประชาชนอยา่งไร   

 Portfolio Analysis

:  เป็นการวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวงวา่มคีวามส าคัญและมคีวามพรอ้มในการด าเนนิงานมากนอ้ย

เพยีงใด โดยใชห้ลักการของ โมเดลเจอเนอรลัอเิล็กทรกิ – จอี ี(General Electric (GE) 

Model Approach) [โมเดลทีแ่สดงความสัมพันธ์ระหว่างความดงึดูดใจของอุตสาหกรรม 

(Industry Attractiveness) และต าแหน่งการแขง่ขันของหน่วยธรุกจิ (Business Unit Position)] มา

ประยกุตใ์ช ้



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.1  Value Proposition Statement : กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมจะมุ่งเนน้พัฒนาการขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ปลอดภยัและเป็นมติรตอ่

สิง่แวดลอ้ม และเขา้ถงึระบบขนสง่อยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีมภายในปี พ.ศ. 2579
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การขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ :
• ตน้ทนุโลจสิตกิสต์อ่ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) รอ้ยละ 11.9
• ตน้ทนุคา่ขนสง่สนิคา้ตอ่ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) รอ้ยละ 6.7
• สดัสว่นปรมิาณการขนสง่สนิคา้ทางราง รอ้ยละ 10
• สดัสว่นปรมิาณการขนสง่สนิคา้ทางน ้า รอ้ยละ 19
• ความสามารถในการรองรับเทีย่วบนิโดยรวมของประเทศไทย ไมน่อ้ยกวา่ 2.7 ลา้นเทีย่วบนิ/ปี

Transport 
Efficiency

1

การขนสง่ทีป่ลอดภยัและเป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม :
• ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของภาคขนสง่ลดลงรอ้ยละ 20
• สดัสว่นการใชพ้ลังงานในภาคการขนสง่ตอ่การใชพ้ลังงานทัง้หมดของประเทศ รอ้ยละ 15
• สดัสว่นจ านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุัตเิหตจุากระบบขนสง่สาธารณะตอ่ปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางในระบบขนสง่
สาธารณะทัง้หมด รอ้ยละ 2.77 Green & Safe 

Transport

2

การเขา้ถงึระบบขนสง่อยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีม :
• สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบขนสง่สาธารณะในการเดนิทางในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รอ้ยละ 50.38
• สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบขนสง่สาธารณะในการเดนิทางระหวา่งเมอืง รอ้ยละ 61.12

Inclusive 
Transport

3



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.2  Portfolio Analysis (GE Model Approach)
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โมเดลเจอเนอรลัอเิล็กทรกิ – จอี ี(General Electric (GE) Model Approach) เป็นโมเดลทีแ่สดงความสัมพันธร์ะหวา่ง
ความดงึดดูใจของอตุสาหกรรม (Industry Attractiveness) และต าแหน่งการแขง่ขันของหน่วยธรุกจิ (Business Unit Position) ซึง่เป็นเกณฑ์
ทีใ่ชส้ าหรับการจัดสรรทรัพยากรของบรษัิท ในการใชโ้มเดลจอี ี(GE Model) เพือ่ก าหนดกลยุทธห์รอืทศิทางการแขง่ขันขององคก์าร ซึง่ได ้
พจิารณาถงึปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับความดงึดดูใจของอตุสาหกรรมและต าแหน่งทางการแขง่ขนัของธรุกจิ

ความน่าสนใจในอตุสาหกรรมแบง่ออกเป็น 3 ลักษณะ คอื ความน่าสนใจมาก
(High) ความน่าสนใจปานกลาง (Medium) ความน่าสนใจต ่า (Low) 
สว่นความแข็งแกร่งของธุรกจิเมือ่เปรียบเทยีบกับคู่แขง่ขันก็แบง่ออกเป็น 
3 ระดับ คอื แข็งแกร่งมาก (Strong) ปานกลาง (Medium) และออ่น (Weak)
เมือ่นามาพจิารณาประกอบกนัจงึไดก้ลยทุธร์วม 9 แบบ ดังนี้ 

ชอ่งที ่1 : กลยทุธข์ยายตัวส าหรับอตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจสงูและ 
กิจการมีความแข็งแกร่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กจิการควรใชก้ลยุทธ์การขยายตัว
ในแนวตั ้ง  โดยท าธุ รกิจที่ เกี่ย วข อ้งกับธุ รกิจ เดิมและ
ใชป้ระโยชนจ์ากจดุเดน่ของกจิการมากทีส่ดุ 

ชอ่งที ่2 : กลยทุธข์ยายตัวในอตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจสงู แตก่จิการ
มคีวามเขม้แข็งปานกลางเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ขันในอตุสาหกรรม
เดียวกัน กิจการควรเลือกใชก้ลยุทธ์ขยายตัวในแนวนอน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิเดมิ 

ชอ่งที ่3 : กลยทุธห์ดตัว ในอตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจสงู แตก่จิการ
มีความแข็งแกร่งนอ้ยหรืออ่อนแอกว่ากิจการอื่น  ๆ  ใน
อตุสาหกรรมเดยีวกนั กจิการควรเลอืกใชก้ลยทุธห์ดตัว โดยลด
ขนาดกจิการลงท าใหก้จิการสามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ยได ้

ช่องที ่4 : กลยุทธ์คงตัว ส าหรับอุตสาหกรรมที่น่าสนใจปานกลาง 
ถา้กจิการมคีวามแข็งแกร่งมากทีส่ดุในอตุสาหกรรม ควรเลอืกใช ้

กลยทุธค์งตัว โดยไมล่งทนุเพิม่ในการขยายกจิการ 

ชอ่งที ่5 : กลยทุธข์ยายตัวและกลยทุธค์งตัว สามารถแบง่กลยทุธไ์ด ้2 ลักษณะคอื อตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจปานกลางคอ่นขา้งสงูและกจิการมคีวามแข็งแกรง่
ปานกลางกจิการควรเลอืกกลยทุธก์ารขยายตัว แตถ่า้อตุสาหกรรมมคีวามน่าสนใจปานกลางคอ่นขา้งต า่และกจิการมคีวามแข็งแกร่งปานกลาง กจิการควร
เลอืกใชก้ลยทุธค์งตัว 

ชอ่งที ่6 : กลยทุธห์ดตัว ส าหรับกจิการทีธุ่รกจิไมม่คีวามแข็งแกร่งหรอืมคีวามออ่นแอกวา่คูแ่ขง่ขันในอตุสาหกรรมทีม่คีวามน่าสนใจปานกลาง ธุรกจิควรเลอืกใช ้

กลยทุธห์ดตัว 
ชอ่งที ่7 : กลยทุธข์ยายตัว ธุรกจิทีม่คีวามแข็งแกร่งมาก แตลั่กษณะอตุสาหกรรมมคีวามน่าสนใจต ่า ควรเลอืกใชก้ลยทุธก์ารขยายตัว ท าธุรกจิทีห่ลากหลายและ

เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิเดมิ 
ชอ่งที ่8 : กลยทุธข์ยายตัว ถา้อตุสาหกรรมน่าสนใจต ่า และมคีวามแข็งแกร่งปานกลางเมือ่เทยีบกับคูแ่ขง่ขัน กจิการควรเลอืกใชก้ลยทุธข์ยายตัว ไปท าธุรกจิที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิเดมิ 
ชอ่งที ่9 : กลยทุธห์ดตัว ส าหรับอตุสาหกรรมทีน่่าสนใจต า่ ธรุกจิไมม่คีวามแข็งแกรง่ทัดเทยีมกบัคูแ่ขง่ขันในอตุสาหกรรมเดยีวกนั กจิการควรเลอืกใชก้ลยทุธห์ดตัว 

โดยการขายสนิทรัพย ์

ชอ่งที่ 1 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• ขยายตัวในแนวตัง้
เกีย่วกับธุรกจิเดมิ

ชอ่งที่ 2 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• ขยายตัวในแนวนอน
และเกีย่วขอ้งกับธรุกจิเดมิ

ชอ่งที่ 3
กลยทุธห์ดตวั 

(Retrenchment)
• ปรับปรงุเปลีย่นแปลง
องคก์าร

ชอ่งที่ 4 
กลยทุธค์งที ่
(Stability)

• หยดุชัว่ขณะหรอืกา้ว
ตอ่ไปดว้ยความ
ระมัดระวัง

ชอ่งที่ 5 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• (เหมอืนชอ่ง 2) 
• ไมเ่ปลีย่นแปลงหรอื
ใชก้ลยทุธท์ าก าไร

ชอ่งที่ 6 
กลยทุธห์ดตวั 

(Retrenchment)
• บรษัิทในอาณัต ิหรอื
ขายทิง้กจิการ
บางสว่น

ชอ่งที่ 7 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• ขยายตัวสูธุ่รกจิใหมท่ี่
มคีวามเกีย่วขอ้งกับ
ธุรกจิโดยอาศัย
ความสามารถทีม่อียู่

ชอ่งที่ 8 
กลยทุธข์ยายตวั 
(Growth)

• ขยายตัวสูธุ่รกจิใหม่
โดยไมเ่กีย่วขอ้งกับ
ธุรกจิเดมิ

ชอ่งที่ 9 
กลยทุธห์ดตวั 

(retrenchment)
• ยืน่ขอตอ่ศาลเพือ่ฟ้อง
ลม้ละลายหรอืขาย
ทอดกจิการ

แข็งแรง ปานกลาง ออ่นแอ

สงู

กลาง

ระดบัความแข็งแรงของธุรกจิ ต าแหนง่ทางการแขง่ขนัขององคก์าร

ร
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ต า่



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.2 Portfolio Analysis : กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสง่ทางบก)

แข็งแรง ปานกลาง ออ่นแอ

สงู

กลาง

ระดบัความเขม้แข็งและขดีความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์าร
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28หมายเหตุ : ขนาดของ bubble แสดงถงึจ านวนอตัราก าลงัของงานนัน้ ๆ

งานตรวจสภาพรถ

งานทะเบยีนและภาษรีถ

487 อตัรา

891 อตัรา
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.4.3 Business Model : กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสง่ทางบก)

งานทะเบยีนและภาษรีถ :  ถา่ยโอนภารกจิรบัช าระภาษแีละจดทะเบยีนใหแ้ก ่อปท.

 น าเทคโนโลยทีางการเงนิ FinTech/Block Chain มายกระดบัระบบ e-payment 

ดา้นทะเบยีนและภาษรีถ

 ถา่ยโอนภารกจิตรวจสภาพรถใหภ้าคเอกชนด าเนนิการ 100%

 น าหลักการของ Big Data และ Business Intelligence มาวเิคราะหข์อ้มลู

ปจัจบุนั อนาคต

ปจัจบุนั อนาคต

งานตรวจสภาพรถ :
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม

สรปุขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงของทกุกรมในกระทรวง

 สรปุภาพรวม  ส ิง่ทีต่อ้งด าเนนิการในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) : 

………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กรม
สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) หมายเหตุ

2562 2563 2564

1) ………

2) ………

3) ………

4) ………

5) ………

6) ………

7) ………

8) ………



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
สว่นที ่2 : บทวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกรม........................
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2.1 การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั
2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก Vs. ภารกจิรอง : โดยวเิคราะหจ์ากแนวทางการจ าแนกภารกจิของหน่วยงาน

ภาครัฐ
 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก (ไมเ่กนิ 5 ภารกจิหลกั) (เรยีงตามล าดับความส าคัญจากมากไปนอ้ย)
 วเิคราะหภ์ารกจิรองของกรม แบง่เป็น

• งานใหก้ารสนับสนุนทางวชิาการ (Technical Support)
• งานสนับสนุนทางบรหิารจัดการ (Administrative Support)

2.2 แผนการปฏริปูองคก์ารของกรม
 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม (To-Be)
2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลกั (Core function)

 วเิคราะหบ์ทบาทภารกจิในปัจจบุัน (As-Is) : โดยวเิคราะหจ์ากค านยิามการจ าแนกบทบาทภาครัฐ
 วเิคราะหบ์ทบาทภารกจิในอนาคตทีค่วรจะเป็น (To-be)
 ขอ้เสนอแนวทางการพัฒนาองคก์ารทีจ่ะไปสูบ่ทบาทนัน้ (How to)

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิรอง (Non-Core function)
 Technical Support
 Administrative Support

2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและก าลังคน ทีจ่ะรองรับบทบาทใหมใ่นอนาคต

2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)



Core 
function

Non-core 
function : 
Technical 
support

Non-core 
function : 

Administrative
support

1. ภารกจิหลกั (Core function) หมายถงึ
งานตามกฎหมาย/นโยบาย หรอืงานทีห่ากไมด่ าเนนิการ
จะท าใหส้่วนราชการน ัน้ไม่บรรุลผลตามวตัถุประสงค์
การจดัต ัง้ เชน่ งานใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย งานอนุมัต ิ
อนุญาต งานบังคับใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย งานจัดการ
ขอ้พพิาท ขอ้รอ้งเรยีน งานจัดบรกิารสาธารณะ เป็นตน้

2. ภารกจิรอง (Non-core function) หมายถงึ
2.1 งานให้การสนบัสนุนทางวิชาการ (Technical 

Support) เชน่ งานกฎหมายและระเบยีบ งานแผนงาน 
งานวจิัยและพัฒนางานเทคโนโลยสีารสนเทศ งานวเิทศ
สมัพันธ ์เป็นตน้

2.2 งานสนบัสนุนทางบรหิารจดัการ (Administrative 
Support) เชน่ งานสารบรรณ งานการเงนิ บัญชแีละ
พัสด ุงานบคุลากร งานฝึกอบรม งานเลขานุการ เป็นตน้

อย่างไรก็ดี ภารกจิรองดังกล่าวมีลักษณะเป็นภารกจิหลักของ
บางสว่นราชการกไ็ดข้ ึน้กบัสภาพเงือ่นไขและวัตถปุระสงคข์องการ
จัดตัง้หน่วยงานนัน้

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 

แนวทางการจ าแนกภารกจิของหนว่ยงานภาครฐั : ภารกจิหลกั Vs. ภารกจิรอง
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
นยิามการจ าแนกบทบาทภาครฐั

ประเภท หมายถงึ

1. เสนอแนะนโยบาย/บรหิารนโยบาย 

(Policy Advisor) 

- การจัดท านโยบายหรือยุทธศาสตร์/จัดท าแผนแม่บทหรือแผนหลัก/มาตรการ (ระดับประเทศ) เช่น แผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัแหง่ชาต ิแผนการสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิแผนแมบ่ทวฒันธรรมแหง่ชาติ เป็นตน้

2. ก ากบัดแูล (Regulator) - การวางมาตรฐาน (ทีม่กีฎหมาย/มติ ครม. รองรับ หรอืเป็นภารกจิหลักของสว่นราชการ) เชน่ มาตรฐานอาหาร มาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

มาตรฐานแหลง่ทอ่งเทีย่ว มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานทีอ่ยูอ่าศัยของผูส้งูอายุ

- การออกกฎหมายและการบงัคับใชใ้หเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด เชน่ การตรวจโรงงาน การตรวจสถานรับเลีย้งเด็กเอกชน การตรวจโรงฆา่สตัว์

- การอนุมตัอินุญาตตามกฎหมาย เชน่ การอนุญาตตัง้โรงงาน

- รับรองมาตรฐาน เชน่ การรับรองหอ้งปฏบิตักิาร การออกใบรับรอง certification ตา่ง ๆ

หมายเหตุ : รวมถงึงานทีก่รมจ าเป็นตอ้งท า ซึง่อาจจะมกีารออกกฎหมายรองรับในอนาคต

3. สง่เสรมิสนับสนุน (Facilitator) - การสง่เสรมิสนับสนุนใหเ้ครอืขา่ยด าเนนิการแทนภาครัฐ (ภาครัฐไมท่ าเอง)

- การสง่เสรมิสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืองคก์รภาคเีครอืขา่ยใหม้คีวามเขม้แข็ง เชน่ งานพัฒนา อสม. ทสม. 

- การสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนมคีวามเขม้แข็ง เชน่ งานจับคูธ่รุกจิ การหาตลาดใหผู้ป้ระกอบการ งาน Road Show ในต่างประเทศ (กรมสง่เสรมิ

การคา้ระหวา่งประเทศ)

- การใหท้นุ (Funding) เชน่ การใหท้นุวจิัยของ วช. 

4. ปฏบิตักิาร (Operator) - งานบรกิารทีภ่าครัฐจะตอ้งด าเนนิการตามภารกจิพืน้ฐานของรัฐ เชน่ การศกึษา การตา่งประเทศ การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การสรา้งความเป็นธรรม 

- งานบรกิารทีภ่าครัฐตอ้งด าเนนิการ แตไ่มใ่ชภ่ารกจิพืน้ฐาน เชน่ งานอนุรักษ์โบราณสถาน งานชา่ง 10 หมู ่งานศนูย ์OSCC งานนคิมสรา้งตนเอง 

- การจัดระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ การสรา้งถนน การขดุบอ่น ้าบาดาล การวางโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ

- งานสง่เสรมิ วจิัย และพัฒนาในกรณีทีก่รมด าเนนิการเอง และเป็นการด าเนนิการเพือ่กลุ่มเป้าหมายหลักของหน่วยงาน เชน่ งานสง่เสรมิให ้

ความรูเ้กษตรกร (กรมสง่เสรมิการเกษตร) 

5. Smart Regulator/Inspector - ลักษณะงานเชน่เดยีวกบัขอ้ 2. แตเ่ปลีย่นรปูแบบการด าเนนิงาน โดยมอบงานบางสว่นใหภ้าคสว่นอืน่ (เอกชน/ประชาสงัคม

/PO/SDU/ทอ้งถิน่) ด าเนนิการ เชน่ ใบอนุญาตโรงเรยีนสอนขบัรถเอกชน (กรมการขนสง่ทางบก) การท า passport (กรมการกงสลุ)

แตอ่ านาจยังอยูก่บัสว่นราชการ

6. New Operator/Inspector - ลักษณะงานเช่น เดียวกับขอ้  4. แต่ เปลี่ยนรูปแบบการด า เนินงาน โดยมอบงานใหภ้าคส่วนอื่น  ( เอกชน /ประชาสังคม

/PO/SDU/ทอ้งถิน่) ด าเนนิการ ซึง่สว่นราชการไมด่ าเนนิการเอง และไมม่คีวามเป็นเจา้ของ เชน่ บรษัิทประชารัฐรักสามัคคไีปสง่เสรมิชมุชน

ท าผลติภณัฑท์อ้งถิน่ โดยทีก่รมการพัฒนาชมุชนไมต่อ้งด าเนนิการเอง 33



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
2.1 การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั

1. วเิคราะหภ์ารกจิหลกั (Core function) และภารกจิรอง (Non-core function) ของกรมจากกฎกระทรวง 

 ภารกจิหลัก (Core function) หมายถงึ งานตามกฎหมาย/นโยบาย หรอืงานทีห่ากไม่ด าเนินการจะท าให ้

สว่นราชการนัน้ไมบ่รรรลุผลตามวัตถปุระสงคก์ารจัดตัง้ เชน่ งานใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย งานอนุมตั ิอนุญาต 

งานบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย งานจัดการขอ้พพิาท ขอ้รอ้งเรยีน งานจัดบรกิารสาธารณะ เป็นตน้

 ภารกจิรอง (Non-core function) หมายถงึ 

 งานใหก้ารสนับสนุนทางวชิาการ (Technical Support) เชน่ งานกฎหมายและระเบยีบ งานแผนงาน 

งานวจัิยและพัฒนางานเทคโนโลยสีารสนเทศ งานวเิทศสมัพันธ ์เป็นตน้

 งานสนับสนุนทางบรหิารจัดการ (Administrative Support) เชน่ งานสารบรรณ งานการเงนิ บัญชแีละพัสด ุ

งานบคุลากร งานฝึกอบรม งานเลขานุการ เป็นตน้ 

ส าหรับภารกจิหลกัใหร้ะบไุมเ่กนิ 5 ภารกจิ และระบกุจิกรรมหลกัของภารกจินัน้ ๆ

2. วเิคราะหภ์ารกจิรองใหแ้ยกออกเป็น 2 ประเภท (Technical Support และ Administrative Support)

ข ัน้ตอนการด าเนนิการ :
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หมายเหต ุ:
 ภารกจิ หมายถงึ งานทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่องสว่นราชการนัน้ และเป็นงานทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ
 กจิกรรม (Activity) หมายถงึ งานทีต่อ้งท าภายใตภ้ารกจินัน้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติ ทัง้ในรูปของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร  และมกีารมอบหมาย

ผูรั้บผดิชอบอยา่งชัดเจน  การระบุงานใดเป็นกจิกรรมตอ้งสามารถอธบิายใหเ้ห็นกระบวนการได ้คอื เห็นทีม่าของกจิกรรม (Input), ผลผลติ 
(Output) และผูใ้ช ้(User) อย่างชัดเจน ทัง้นี้ ในแต่ละภารกจิไม่ควรแตกย่อยกจิกรรมมาก น่ันหมายถงึ การกระจายตน้ทุนหรือจัดสรร
ทรัพยากรลงไปด าเนนิการใหส้ าเร็จ ซึง่ท าไดย้าก



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลกัและภารกจิรองของกรม........................

ภารกจิ

ประเภท*

C
NC

(TS)

NC

(AS)

1. งาน.......................................
1.1 งาน............................

1.1.1 ..........................................................................
1.1.2 ..........................................................................
1.1.3 ..........................................................................

1.2 งาน...........................
1.2.1 ........................................................................
1.2.2 ........................................................................



2. งาน.......................................
2.1 งาน............................

2.1.1 ..........................................................................
2.1.2 ..........................................................................
2.1.3 ..........................................................................

2.2 งาน...........................
2.2.1 ........................................................................
2.2.2 ........................................................................



3. งาน.......................................
3.1 งาน............................

3.1.1 ..........................................................................
3.1.2 ..........................................................................
3.1.3 ..........................................................................



4. งาน............................... 

5. งาน............................... 

หมายเหตุ : *    C = ภารกจิหลัก (Core function)
NC (TS) = ภารกจิรอง (Non-core Technical Support) 
NC (AS) = ภารกจิรอง (Non-core Administrative Support)
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
2.2 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม

I  วเิคราะหภ์ารกจิหลกั (Core function) : สว่นราชการด าเนนิการใน 3 ขัน้ตอน คอื

1. วเิคราะหบ์ทบาทภารกจิในปัจจบุนั (As-Is) โดยวเิคราะหใ์นแตล่ะภารกจิหลกั หรอืในระดบักจิกรรมหลกั (กรณีทีใ่นแต่

ละกจิกรรมภายใตภ้ารกจินัน้มบีทบาทแตกตา่งกนั) 

2. วเิคราะหบ์ทบาทภารกจิในอนาคตทีค่วรจะเป็น (To-Be) ใหร้ะบใุนแตล่ะภารกจิ/กจิกรรมจากขอ้ 1 วา่ควร

ปรับเปลีย่นไปสูบ่ทบาทใดในระยะ 3 ปี (ในการวเิคราะหใ์หเ้ชือ่มโยงกบัหวัขอ้ 1.4)

3. เสนอแนวทางการพฒันาองคก์ารทีจ่ะไปสูบ่ทบาทนัน้ (How to)

II  วเิคราะหภ์ารกจิรอง (Non-core function)

เป้าหมายหลกัการปฏริปู :- ปรบัลดภารกจิ โดยใชร้ะบบวธิกีารท างานใหม่

 Technical Support  ไมเ่พิม่อตัราก าลงั และใหใ้ชร้ปูแบบวธิกีารใหม ่เชน่ Outsource, Shared Service

 Administrative Support  ยบุเลกิต าแหน่งเมือ่เกษียณ

ใหส้ว่นราชการเสนอแนวทางการปรับเปลีย่นวธิกีารเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหลกัของการปฏริปู

ข ัน้ตอนการด าเนนิการ :

หมายเหต ุ: บทบาทภาครัฐเป็นไปตามค านยิามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด
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3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
2.2.1 ขอ้เสนอการปรบับทบาทภารกจิของกรม..... : ภารกจิหลกั (Core function)

ภารกจิหลกั (Core  function)
บทบาทภาครฐั

แนวทางการพฒันาองคก์าร (How to)
(As-Is) (To-Be)

ภารกจิ 1 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................

Regulator
Regulator

Smart Regulator
Regulator

 ................................................
 ................................................

ภารกจิ 2 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................

Regulator
Regulator

Regulator
Regulator

 ................................................
 ................................................

ภารกจิ 3 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................

Regulator
Regulator

Regulator
Regulator

 ................................................
 ................................................

ภารกจิ 4 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................

Regulator
Regulator

Regulator
Regulator

 ................................................
 ................................................

ภารกจิ 5 : งาน.............................................

กจิกรรม 1 : งาน.......................................
กจิกรรม 2 : งาน.......................................

Operator
Operator

New Operator
ยบุเลกิ

 ................................................
 ................................................
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หมายเหต ุ: ใสก่รอบสแีดงกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงบทบาทภาครัฐจาก As-Is ไป To-Be



ภารกจิรอง 
(Non-core function)

เป้าหมาย
การปรบัเปลีย่น

ขอ้เสนอ
การปรบัเปลีย่น (How to)

Technical Support 

1. งานกฎหมาย .............................. ..............................

2. งานแผนงานของกรม .............................. ..............................

3. งานเทคโนโลยสีารสนเทศของกรม .............................. ..............................

Administrative Support ยบุเลกิต าแหนง่เมือ่เกษยีณ

1. งานธรุการ สารบรรณ ทั่วไป .............................. ..............................

2. งานคลงั พัสด ุจัดซือ้จัดจา้ง .............................. ..............................

3. งานบคุลากร .............................. ..............................

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 2.2.1 ขอ้เสนอการปรบับทบาท
ภารกจิของกรม ........................... : ภารกจิรอง (Non-Core function)
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กรม......................
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• .................................. 

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

 กลุม่..........................
 กลุม่..........................

ราชการบรหิารสว่นกลาง ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
2.2.2 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งและก าลงัคนทีจ่ะรองรบับทบาทใหมใ่นอนาคต

อตัราก าลงั

ขา้ราชการ .........

พนักงานราชการ .........

ลกูจา้งประจ า .........



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
2.2.3 ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นในระยะ 3 ปี

ภารกจิ 1 :

งาน..........................

ภารกจิ 2 :

งาน..........................

ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่น

กจิกรรม
สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) หมายเหตุ

2562 2563 2564

1) ………

2) ………

3) ………

4) ………

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................
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 สรปุภาพรวม  ส ิง่ทีต่อ้งด าเนนิการในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) : 

………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
สว่นที ่3 : ภาคผนวก
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กรม.................................

วสิยัทศัน์

 ..................................................................................................... 

พนัธกจิ

1. ......................................................................................................

2. ......................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. ......................................................................................................

อ านาจหนา้ที่

1. ......................................................................................................

2. ......................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. ......................................................................................................

5. ......................................................................................................

6. ......................................................................................................

เป้าประสงค์

1. ......................................................................................................

2. ......................................................................................................

3. ......................................................................................................
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ประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยทุธ์

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์ กลยทุธ์

1. ......................

......................

......................

......................

1. .........................

.........................

.........................

.........................

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

4. .....................................................................................

5. .....................................................................................

6. .....................................................................................

2. .....................

.....................

.....................

.....................

2. .......................

.......................

.......................

.......................

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

4. .....................................................................................

5. .....................................................................................

6. .....................................................................................

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
สว่นที ่3 : ภาคผนวก (ตอ่)
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งบประมาณ : ................................ บาท (ปีงบประมาณ 2560)

(xx/xx/xx) = (ขรก./พรก./ลจป.)

อตัราก าลงั

ขา้ราชการ .........

พนักงานราชการ .........

ลกูจา้งประจ า .........

โครงสรา้งองคก์ร/ อตัราก าลงั

กรม......................

• .................................. 

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

• ..................................

 กลุม่..........................
 กลุม่..........................

ราชการบรหิารสว่นกลาง ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค

3. แนวทางด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร : 
สว่นที ่3 : ภาคผนวก (ตอ่)
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4. เกณฑก์ารประเมนิการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
(Organizational Transformation Plan)

การประเมนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร แบง่ออกเป็น 2 ตวัชีว้ดัยอ่ย คอื

5.2.1 การจัดท าแผนปฏริปูองคก์ารของกระทรวง (ทกุสว่นราชการด าเนนิการรว่มกนั)
5.2.2 การจัดท าแผนปฏริปูองคก์ารของกรม

รายละเอยีดการด าเนนิงานรอบที ่1

5.2.1 แผนปฏริปู

องคก์ารของ

กระทรวง

สว่นที ่1 บทวเิคราะหภ์าพรวมของกระทรวง

1.1 ความเชือ่มโยงภารกจิกระทรวงกบันโยบายทีส่ าคัญของประเทศ (ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี/ แผนฯ 12/ วาระปฏริปู/ Thailand 4.0)
1.2 การวเิคราะหปั์จจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (external environment) ทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง
1.3 การวเิคราะหข์ดีความสามารถ/ความเขม้แข็งของกระทรวง (organization  capacity) ในดา้นตา่ง ๆ (เชน่ บคุลากร 

เทคโนโลย ีเครอืขา่ย เป็นตน้)
1.4  การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต

1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis          
1.4.3 Business model

1.5 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในภาพรวม

5.2.2 แผนปฏริปู

องคก์ารของกรม

สว่นที ่2 บทวเิคราะหร์ายกรม
2.1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกรมในปจัจบุนั

2.1.1 วเิคราะหภ์ารกจิหลัก vs. ภารกจิรอง
2.2  ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นบทบาทภารกจิของกรม

2.2.1 ขอ้เสนอการปรับบทบาทภารกจิของกรม : ภารกจิหลัก (Core function) และภารกจิรอง (Non-Core function)
2.2.2 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่นโครงสรา้งและก าลังคน ทีจ่ะรองรับบทบาทใหมใ่นอนาคต
2.2.3 ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

สว่นที ่3 ภาคผนวก
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4. เกณฑก์ารประเมนิการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 
(Organizational Transformation Plan) (ตอ่)

รอบการประเมนิที่ 1 รอบการประเมนิที่ 2

กระทรวง  ความครบถว้นของขอ้มลูทีก่ าหนด ใหจั้ดท าตามแผนปฏริปู
องคก์าร (สว่นที่ 1) 100%

 ความครบถว้นของแผนปฏริปูองคก์ารทีป่รับตาม
ขอ้สงัเกตคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ100%

 กรณีทีไ่มม่กีารแกไ้ข รอบการประเมนิที ่2 จะถอืวา่
ผา่นการประเมนิกรม  ความครบถว้นของขอ้มลูทีก่ าหนด ใหจั้ดท าตามแผนปฏริปู

องคก์าร (สว่นที ่2 – สว่นที่ 3) 100%

ประเด็นการประเมนิความครบถว้น

 สว่นที ่1  การวเิคราะหภ์ารกจิของกระทรวงแสดงความเชือ่มโยงกับยุทธศาสตร/์แผนแม่บท/วาระปฏริูปของประเทศไดอ้ย่างครอบคลุม และระบใุน
ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน

 การวเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง ครอบคลมุในทกุมติ ิรวมทัง้เทคโนโลยสีมัยใหม ่Disruptive Technology และ
แนวโนม้การเปลีย่นแปลงของโลก Mega trend ทีเ่กดิขึน้ อธบิายไดอ้ยา่งชดัเจน

 การวเิคราะห์ organization capacity ของกระทรวง สามารถอธบิายและยกตัวอยา่งไดช้ัดเจนถงึสิง่ทีเ่ป็นจุดแข็ง และจุดทีก่ระทรวงตอ้ง
พัฒนา

• การวเิคราะหบ์ทบาทภารกจิของกระทรวงในอนาคต มคีวามเชือ่มโยงระหวา่งผลการวเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การท างานของกระทรวง 
และขดีความสามารถของกระทรวง

• การวเิคราะห์ Business model ในอนาคตของกระทรวง ครอบคลมุทกุภารกจิหลักของกระทรวง และมคีวามเชือ่มโยงกบัผลการวเิคราะห ์
Portfolio Analysis ของกระทรวง

• สว่นที ่2 • การวเิคราะหภ์ารกจิหลัก (core function) ตอ้งมคีวามเชือ่มโยงกบัหัวขอ้ 1.4 การวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละภารกจิของกระทรวงในอนาคต

• ขอ้เสนอการปรับเปลีย่น ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความแตกตา่งของระบบวธิกีารท างานแบบเดมิไดอ้ยา่งชดัเจน

• ขอ้เสนอการปรับเปลี่ยนมีผลลัพธ์ทีแ่สดงถงึประโยชน์ไดอ้ย่างชัดเจน และสอดคลอ้งกับทศิทางการพัฒนาประเทศ เชน่ ลดอัตราก าลัง
ขับเคลือ่น Thailand 4.0 ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

• ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงของกระทรวงมกีารจัดล าดับความส าคัญ  มแีผนการด าเนนิงานทีช่ัดเจนและเป็นรูปธรรม และมตีัวชีว้ัดในการก ากับ
ตดิตามการด าเนนิงาน สามารถน าไปวัดผลไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ่ไป

• สว่นที ่3 • ขอ้มลูพืน้ฐานของกรมในปัจจบุนั : วสิยัทัศน/์ พันธกจิ/ อ านาจหนา้ที/่ ประเด็นยทุธศาสตร/์ เป้าประสงค/์ กลยทุธ/์ งบประมาณ/ กฎหมายที่
ส าคัญ/ โครงสรา้งองคก์ร/ อตัราก าลัง



5. การสนบัสนุนสว่นราชการด าเนนิการจดัท าแผนปฏริปูองคก์าร 

การด าเนนิการ

ปี งปม.
2560

ปีงบประมาณ 2561
ปี งปม. 
2562

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

1. จัดประชมุชีแ้จงสว่นราชการ วนัที ่
23 ส.ค. 60

2. จัดคลนิกิใหค้ าปรกึษาราย
กระทรวง 

3. สว่นราชการด าเนนิการ และจัดสง่
แผนปฏริูปองคก์ารรอบการ
ประเมนิที ่1 ภายใน 31 ม.ีค. 61

4. ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจพจิารณา
ความครบถว้นสมบรูณ์ แผน
ปฏริูปองคก์ารของสว่นราชการ

5. ส านักงาน ก.พ.ร. โดย
คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิตรวจ
พจิารณาแผนปฏริูปองคก์ารของ
สว่นราชการ และแจง้ผลการ
พจิารณา ภายใน 30 ม.ิย. 61

6. สว่นราชการปรับปรุงแผน ร่วมกบั
ส านักงาน ก.พ.ร. (กรณีตอ้ง
ปรับปรุง)

7. จัดสง่แผนปฏริูปองคก์ารฉบบั
ปรบัปรุงรอบการประเมนิที ่2
ภายใน 30 ก.ย. 61

8. ด าเนนิการตามขอ้เสนอการ
ปรับเปลีย่นบทบาทภารกจิของ
กระทรวง/กรม ในปี งปม. 62

46



BETTER GOVERNANCE, HAPPIER CITIZENS

www.opdc.go.th



BACK UP



49

ไดพ้ฒันาระบบ e-Service ตา่ง ๆ เช่น การขออนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัว-์ซาก
สตัวท์ ัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ การขอจดัต ัง้สถานพยาบาลสตัวเ์อกชน 
การขอใบอนญุาตผลติ /ขาย /น าเขา้ซึง่อาหารสตัว ์เป็นตน้ โดยการใหบ้รกิาร
ผา่นทางอเิล็กทรอนกิส ์เพือ่ยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง

กรมปศสุตัว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตวัอยา่ง



ตวัอยา่งการขออนุญาตประกอบกจิการ : การขอใบอนุญาตคา้สตัวห์รอืซากสตัว์

50

กรมปศสุตัว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตอ่)ตวัอยา่ง
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1. มกีารพฒันาระบบตดิตามสถานการณ์รบับรกิารของผูป้ระกอบการ เพือ่ให้

ผูป้ระกอบการทีย่ ืน่ค าขอไวแ้ลว้สามารถตรวจสอบตดิตามความคบืหนา้ของ

การด าเนนิการทีเ่ก ีย่วกบัค าขอทีย่ ืน่ไวไ้ดผ้่านหนา้เว็บไซดข์องกรมธุรกจิ

พลงังาน

2. ทกุหนว่ยงานในสงักดัตอ้งรายงานผลการออกใบอนญุาต การตรวจสอบ 

การรบัรองมาตรฐาน ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบเสนอตอ่อธบิดกีรมธุรกจิ

พลงังาน และกรมธุรกจิพลงังานไดเ้สนอรายงานผลการออกใบอนญุาต 

การตรวจสอบ การรบัรองมาตรฐาน ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมธุรกจิ

พลงังานตอ่กระทรวงพลงังานเป็นประจ าทกุเดอืน

3. มกีารส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ณ ศนูยบ์รกิารธุรกจิพลงังาน 

เพือ่น าผลการประเมนิไปใชใ้นการตดิตามประเมนิผลและปรบัปรงุคูม่อื

ส าหรบัประชาชนและปรบัปรงุการใหบ้รกิารใหม้คีณุภาพมากขึน้ ระบบติดตามสถานะ

e-service ส าหรับผู้ประกอบการ

ตวัอยา่ง กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน



มกีารพฒันางานบรกิารดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์ ไดแ้ก่

1. ระบบการจดทะเบยีนนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

บรรพ 3 ลกัษณะ 22 วา่ดว้ยหุน้สว่นและบรษิทั

2. ระบบการใหบ้รกิารงานการอนญุาตและรบัแจง้ ตาม พ.ร.บ.การบญัช ีพ.ศ. 2543 ทางอเิล็กทรอนกิส ์

3. ระบบแจง้ยกเลกิการเป็นผูท้ าบญัชแีละขอกลบัผูม้าเป็นท าบญัชผีา่นระบบ e-Accountant ตาม พ.ร.บ. การบญัช ี2543
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ตวัอยา่ง กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์



ผ่าน
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้

ไม่ผ่าน ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละ
รอบการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 กรณี ดังนี้

องค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 กรณี ดังนี้

ระดับคุณภาพ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ

ระดับมาตรฐาน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุก

องค์ประกอบแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ งได้รับการ

ประเมินในระดับต ่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต ่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึ ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอ่ืน

ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

ส่วนราชการ พิจารณาในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบของส่วนราชการ โดยแบ่ง
เกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

สูงกว่าเป้าหมาย - ผ่านทุกตัวชี้วัด
- ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชี้วัด
- ผ่าน 4 ตัวชี้วัดจาก 5 ตัวชี้วัด

เป็นไปตามเป้าหมาย - ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 2 ตัวชี้วัด
- ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 3 ตัวชี้วัด
- ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด
- ผ่าน 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด

ต่ ากว่าเป้าหมาย - ไม่ผ่านทุกตัวชี้วัด
- อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูง
กว่าเป้าหมาย

1

3

2

ตัวอย่าง ส่วนราชการ A สังกัดกระทรวง AA

เกณฑก์ารประเมนิของสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ

1

3

2



เรือ่งทีด่ าเนนิการ ประเภท
ผลผลติ ผลผลติ

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

1. Application Debt Info เพือ่การตรวจสอบขอ้มลูเงนิอายัตใินส านวน
คดแีพง่ ส าหรับคูค่วามหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในคด ีโดยเริม่เปิด
ใหบ้รกิารในระบบ Android กอ่น ส าหรับ IOS อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

1 Application 
Debt Info ใน
ระบบ Android 

2. Self Help Tutorial การเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนกิสเ์รือ่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ภาคบังคับคดี

1 ระบบ
e-learning

3. Application ลม้ละลาย ตรวจสอบสถานะบคุคลลม้ละลายผา่น 
Application

1 Application 
ตรวจสอบสถานะ

4. Application App live streaming ดกูารถา่ยทอดสดการขาย
ทอดตลาดทรัพย ์ภายในหอ้งขายทอดตลาด โดยเริม่น ารอ่ง จ านวน 25 
ส านักงานบังคับคดี

1 Application App 
live streaming 

5. การพัฒนาระบบการใหบ้รกิารโดยใชฐ้านขอ้มลูเลข 13 หลัก จาก 
มท 

1 ระบบการใหบ้รกิารโดยใช ้

ฐานขอ้มลูเลข 13หลัก 

6. การเพิม่เตมิระบบการประเมนิผล โดยการเพิม่ work sheet กับระบบ 
pad me

1 work sheet กับ
ระบบ pad me

7. การประเมนิผลสว่นราชการ ผา่นระบบ e- sar  โดยไมต่อ้งจัดสง่เป็น
เอกสาร

1 ระบบ e- SAR 
ส าหรับประเมนิผล

8. การท า MOU รว่มกันระหวา่ง กพร กับ สกอ ในการประเมนิ 
สถาบันอดุมศกึษา    ดว้ย CHE Q A online 

2 MOU และการ
ด าเนนิการตาม MOU

9. ตรวจสอบสถานะคดแีพง่ 5 ระบบตรวจสอบ
สถานะคดแีพง่

10. งบประมาณการจัดซือ้วัสดอุปุกรณส์ านักงานลดลง 5 งบประมาณจัดซือ้ฯลดลง

11. e- Offering auction โดยใหส้ านักงานบังคับคดเีชยีงใหมเ่ป็น 
center

1 ระบบ e-
Offering auction 

12. มาตรการในการประหยัดกระดาษท าใหใ้ชก้ระดาษลดลง รอ้ยละ 5
สิน้ปีงบประมาณ

1 ปรมิาณการใช ้

กระดาษลดลง

รวมผลผลติในแตล่ะเดอืน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ปี 60 ปี 61

หน่วยงานสง่ผลการด าเนนิงานใหแ้กส่ านักงาน ก.พ.ร. ทกุเดอืน เพือ่ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ประเมนิผลและจัดท ารายงานความกา้วหนา้ทกุ 3 เดอืน เสนอรองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม)

ตวัอยา่ง
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ตวัชีว้ดัที ่4.2 การพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

หมายเหต:ุ ประเภทเรือ่งทีด่ าเนนิการ  (1) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน  (2) การบรูณาการการท างานระหวา่งหน่วยงาน/ภาคสว่นอืน่ (3) การป้องกัน/แกไ้ขปัญหาดา้นทจุรติ
(4) การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ (5) การประหยัดทรัพยากร
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เรือ่งทีด่ าเนนิการ ประเภท
ผลผลติ
ตามแผน

ผลผลติที่
ด าเนนิการได ้

1. Application Debt Info เพือ่การตรวจสอบขอ้มลูเงนิอายัตใินส านวนคดแีพ่ง ส าหรับคูค่วามหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในคด ีโดยเริม่เปิดใหบ้รกิารในระบบ Android กอ่น ส าหรับ IOS อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

1 1 1

2. การท า MOU ร่วมกนัระหวา่ง กพร กบั สกอ ในการประเมนิ สถาบนัอดุมศกึษา    ดว้ย CHE Q A online 2 1 1

3. Self Help Tutorial การเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนกิสเ์รือ่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งภาคบงัคบัคดี 1 1 1

4. การช าระคา่ธรรมเนยีมดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์ 3 1 1

5. การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ e-meeting ในการจัดการประชมุ 4 1 1

6. การลดปรมิาณเอกสาร 5 1 0

รวม 6 5

กลุม่ ประเภทเรือ่งทีด่ าเนนิการ

A

(1) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน

(2) การบรูณาการการท างานระหวา่ง
หน่วยงาน/ภาคสว่นอืน่

(3) การป้องกัน/แกไ้ขปัญหาดา้นทจุรติ

B
(4) การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ

(5) การประหยัดทรัพยากร

เกณฑก์ารประเมนิ

การประเมนิตวัชีว้ดัที ่4.2 การพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ตวัอยา่ง

สว่นราชการเลอืกเรือ่งทีด่ าเนนิการในกลุม่ A ซึง่เป็น
เรือ่งทีย่ากในการด าเนนิการ และตอ้งแลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 ปี อยา่งนอ้ยจ านวน 3 เรือ่ง จาก 12 เรือ่ง

การเลอืกเร ือ่งทีด่ าเนนิการ

รอบการประเมนิที ่1 (ต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 60- 31 มนีาคม 2561)

ผลการประเมนิ
• ผา่น : สว่นราชการด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 80 ขึน้ไป
• ไมผ่า่น: สว่นราชการด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

สตูรการค านวณ รอบการประเมนิที ่1

ผลผลติทีส่ามารถด าเนนิการไดต้ามแผน x 100 =  รอ้ยละ X

ผลผลติตามแผนท ัง้หมด 

ผลการด าเนนิงาน        5 x 100 =  รอ้ยละ 83.33

6



1) ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

วัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ เทียบกับแผนของส่วนราชการ
เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจาก 

• ปริมาณ/ จ านวนครั้ง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนใน
รายเดือน โดยนับถึงเดือน ก.ย. 61

• สามารถขยับเดือนได้ แต่ต้องอยู่ในรอบการประเมินเดียวกัน แต่ต้องเป็นชนิดของสื่อ
ประเภทเดียวกันตามแผน

• ส่วนราชการที่ท าได้ตามแผนร้อยละ 100 จะถือว่าผ่านการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

3.3 ตวัชีว้ดับงัคบัองคป์ระกอบทื่ 2 : การสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน

เป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดย ประเมินจาก

ประเด็นเรือ่ง ตวัชีว้ดั

1. ปรมิาณและประสทิธภิาพของการชีแ้จง 1. รอ้ยละการด าเนนิการตามแผนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน

2. ความทนัตอ่สถานการณ์ 2. การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์
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2) ร้อยละการชี้แจงประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์

เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่านการประเมิน

ชี้แจงประเด็นข่าวผ่านได้รัอยละ 100
ชี้แจงประเด็นข่าวได้

< ร้อยละ 100

ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าว ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยพิจารณาคุณภาพการ
ชี้แจงประเด็นข่าว ได้แก่ ชี้แจงภายในเวลาท่ีก าหนด (ตรงเวลา) เนื้อหามีความครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทางการเผยแพร่ โดยมีรายละเอียด 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

ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ 1 วันท าการ และมีคะแนนการ
ประเมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป

กรมประชาสัมพันธ์ และส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพได้ทบทวนและปรับแนวทางการประเมินใหม่ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยเร่ิมมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

เพ่ิมเติม เงื่อนไข  หน่วยงานที่ไม่สามารถชี้แจงประเด็นข่าวได้ทันต่อสถานการณ์ภายในระยะเวลา 1
วัน และ/หรือ ไม่ระบุช่องทางการเผยแพร่ประเด็นข่าว จะถือว่าไม่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดนี้ โดย
ไม่ต้องมีการพิจารณาคุณภาพข่าว

3.3 ตวัชีว้ดับงัคบัองคป์ระกอบทื่ 2 : การสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน (ตอ่)
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1. การแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นนวัตกรรม 

ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น

ต้องเป็นข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม

ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนราชการยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน

ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) 

การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน (10 คะแนน) 

มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งท่ีเป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (20 คะแนน)
แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน (20 คะแนน) 

3.4 ตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่4: การประเมนิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
และการพฒันานวตักรรม (Innovation Base)

2.คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น (4 คะแนน) 
วัตถุประสงค์ (4 คะแนน) 
การด าเนินการ (4 คะแนน) 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (4 คะแนน) 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม (4 คะแนน) 

คุณภาพ (80 คะแนน) 

มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน (20 คะแนน)
มีข้อมูลอ้างอิงทีช่ัดเจน (10 คะแนน) 

กรณีข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ ได้มีการระบุผลผลิตของการด าเนินการ
ในแต่ละรอบการประเมินไว้ชัดเจนว่าต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนใด และหรือได้
ผลผลิตเรื่องใด หากด าเนินการได้ครบถ้วนตามผลผลิตที่ระบุไว้ดังกล่าว ส่วนราชการจะยังคง
ได้รับคะแนนการประเมินผลในส่วนนี้ และส าหรับรอบการประเมินที่ 2 ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการตามข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมเรื่องเดิมที่ด าเนินการต่อเนื่องจากรอบการ
ประเมินที่ 1 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงจะได้รับคะแนนการประเมินผลส่วนนี้ในรอบการประเมินที่ 2

การผ่านการประเมินส่วนราชการจะต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป
• คะแนน 50-80 คะแนน   = ผ่านแบบมาตรฐาน
• คะแนนมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป = ผ่านแบบคุณภาพ

ความหมายของนวัตกรรม
หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และการ
ให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน(ท่ีมา: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) สืบค้นจาก http://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=1&mn=3)

ลักษณะของนวัตกรรม
เป็นข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ  เช่น การพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

หมายเหต:ุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ส่วนราชการจัดส่งโครงร่างเรื่องของนวัตกรรมเพื่อให้ส านักงาน ก.พ.ร.พิจารณา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
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3.5 แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่5 : ศกัยภาพในการด าเนนิการ
ของสว่นราชการตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (Potential Base) 

ผลการด าเนินงาน/
ผลผลิตโครงการ

ผลการเบิกจ่าย GFMIS

ดีมาก
(ตั้งแต่ 90 -100%)

ดี 
(70-89.99)

ปรับปรุง
(ต่ ากว่า 70 %)

ดีมาก
(ต้ังแต่ 90 -100%) สูงกว่าเป้าหมาย

ดี 
(70-89.99%)

ปรับปรุง
(ต่ ากว่า 70 %)

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและจังหวัด ในช่วง 6 เดือนแรก

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของ สรก./จว.

การอธิบายผล
สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100 %)
เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีทีผ่ลการด าเนินงาน/ผลผลติโครงการอยูใ่นระดบัดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และในกรณีที่

ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%)

เป็นไปตามเป้าหมาย

ต่ ากว่าเป้าหมาย

รอบการประเมินที่ 2

รอบการประเมินที่ 1 

เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
1. การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส
3. เทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS

หลักการ

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการฯ

วงเงินงบประมาณสูงสุด

โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ

โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่วน  
การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 

งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร

หมายเหตุ : ให้หน่วยงานเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการและรายงาน 
ตามTemplate ของส านักงาน ก.พ.ร.
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3.5 แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่5 : ศกัยภาพในการด าเนนิการ
ของสว่นราชการตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (Potential Base) (ตอ่)

โครงการ งปม.
รหัส 

GFMIS
หน่วยนับ

รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2

แผนการ
ด าเนินงาน

ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ
แผนการ

ด าเนินงาน
ผลผลิต ร้อยละ

โครงการ 1 300 XXX สาย 5 4 80 5 5 100

โครงการ 2 100 XXX บ่อ 60 60 100 70 70 100

โครงการ 3
• กิจกรรม 1
• กิจกรรม 2

100
200

XXX
XXX

สะพาน
คลอง

2
10

1
10

50
100

5
20

5
20

100
100

เฉลี่ยรวม 82.5 100

การเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS 

หมายเหตุ: จัดท า Template ให้ส่วนราชการกรอกข้อมูล

การอธิบายผล
สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมี

ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100 %)
เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก 

(ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%)
และในกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 
70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่า
เป็นไปตามเป้าหมาย

ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมี
ผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%)

ตัวอย่าง Template 

รอบการประเมินที่ 1 

รอบการประเมินที่ 2

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ส่วนราชการและจังหวัด ในช่วง 6 เดือนแรก

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของ สรก./จว.



ตัวอย่าง

การคดัเลอืกโครงการตามหลกัเกณฑ์

ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ
งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงการท่ีถูก
คัดเลือกตาม

เกณฑ์

1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน (Service Excellence)

1 โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์  15,000,000 

2 โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 6,739,300 

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 6,500,000 

4 โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ 5,000,000

5 โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 3,425,000

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2,614,500
2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
(High Performance Organization) 

7 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 10 รุ่นที่ 11 และรุ่นท่ี 12 48,444,000 

8 โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   13,640,700 

9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน 4,822,300

10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง  4,312,100

11 โครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 2,000,000

12 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (โครงการพัฒนาสมรรถนะส านักงาน ก.พ.ร.)     1,148,200
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Public 
Values)

ไม่มี

4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ (Integration)

13 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 6,819,600 

5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ 
เอกชนและภาคประชาชน (Collaboration)

14 โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการ แบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3,400,000 

15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 2,436,500

6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความ
เชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
(Integrity)

16 โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพ่ือประสิทธิภาพและความโปร่งใส 20,521,800 

17 โครงการรณรงค์ปลุกจิตส านึกเสริมสร้างธรรมาภบิาลร่วมต้านทุจริต  6,103,100 

18 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 3,316,400
7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย
เพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Readiness for ASEAN 2558)

19 โครงการเสริมสร้างธรรมาภบิาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน   2,627,700 
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แผนงาน/โครงการของส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ตวัอยา่งการประเมนิ องคป์ระกอบที ่5 Potential Base 

โครงการ รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2

ล า
ดับ ช่ือโครงการ

งบประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)

รหัส
โครงการ
GFMIS

หน่วยนับ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ร้อยละ หน่วยนับ ผลผลติ ผลการด าเนินงาน ร้อยละ

1 โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10  
รุ่นที่ 11  และรุ่นที่ 12 (#2)

48,444,000      xxx คน ได้นักเรียน นปร. ได้นักเรียน นปร. 100 คน บรรจุ นปร. ตามส่วนราชการ
ต่างๆ  

บรรจุ นปร. ตามส่วน
ราชการต่างๆ  

100

2 โครงการพัฒนาแนวทางการ
ให้บริการของภาครัฐเพื่อ
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส (#6)

20,521,800         xxx
จ านวนเล่ม

จ านวนเล่ม

จ านวนเล่ม

จ านวนเล่ม

จ านวนเล่ม

โครงการย่อยท่ี 1
• รายงานผลการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนของ

หน่วยงานต้นแบบ 1 เล่ม
• รายงานผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของ

รัฐ 1 เล่ม
• รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชน 1 เล่ม

โครงการย่อยท่ี 2
• รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเช่ือมโยงงาน

บริการไม่น้อยกว่า 20 งานบริการ/อุตสาหกรรม/
ธุรกิจ 
• รายงานข้อมูลคู่มือประชาชนท่ีมีการเช่ือมโยงงาน

บริการ เพื่อสนับสนุนการให้ข้อมูลเชิงบูรณาการ

โครงการย่อยท่ี 1
• รายงานผลการปรับปรุงคู่มือส าหรับ

ประชาชนของหน่วยงานต้นแบบ 1 เล่ม
• รายงานผลการปรับปรุงงานบริการของ

หน่วยงานของรัฐ 1 เล่ม
• รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน 1 เล่ม

โครงการย่อยท่ี 2
• รายงานข้อมูลคู่มือประชาชนท่ีมีการ

เช่ือมโยงงานบริการ เพื่อสนับสนุนการให้
ข้อมูลเชิงบูรณาการ

80
จ านวน

เล่ม

ร้อยละ

ร้อยละ

โครงการย่อยท่ี 1
• คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน

ต้นแบบท่ีปรับปรุงคู่มือส าหรับ
ประชาชนภายใต้แนวคิด “เร็วข้ึน 
ง่ายข้ึน และถูกลง”
• ความพึงพอใจของประชาชนและ

ภาคเอกชนต่อการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ75

โครงการย่อยท่ี 2
• ความพึงพอใจของภาคเอกชนต่อแนว

ทางการปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ของภาครัฐร้อยละ70

โครงการย่อยท่ี 1
• คู่มือส าหรับประชาชนของ

หน่วยงานต้นแบบท่ีปรับปรุง
คู่มือส าหรับประชาชนภายใต้
แนวคิด “เร็วข้ึน ง่ายข้ึน และ
ถูกลง”
• ความพึงพอใจของประชาชนและ

ภาคเอกชนต่อการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ75

โครงการย่อยท่ี 2
• ความพึงพอใจของภาคเอกชนต่อ

แนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการข้อมูลของภาครัฐ
ร้อยละ70

100

… … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … …

10 … … … … … … … … … … …

เฉลี่ยรวม 78.2 เฉลี่ยรวม 98

การเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS  รอบที่ 1 
(ผลเบิกจ่ายปี 60) 

34.35 การเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS  รอบที่ 2 
(ผลเบิกจ่ายปี 59)

76.16 

การประเมินด้านการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (Potential base) ของ ส านักงาน ก.พ.ร.ตัวอย่าง Template
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ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการ

ผลการเบิกจ่าย GFMIS

ดีมาก
(ตั้งแต่ 90 -100%)

ดี 
(70-89.99)

ปรับปรุง
(ต่ ากว่า 70 %)

ดีมาก
(ต้ังแต่ 90 -100%)

รอบท่ี 2
(ผลผลิตร้อยละ 98/

GFMIS ร้อยละ 76.16)

ดี 
(70-89.99)

รอบท่ี 1
(ผลผลิตร้อยละ 78.2/
GFMIS ร้อยละ 34.35)

ปรับปรุง
(ต่ ากว่า 70 %)



2. กรอบการประเมนิสว่นราชการและจงัหวดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ
ประจ าปีงบประมาณ 2560

องคป์ระกอบการประเมนิ น า้หนกั ประเด็นการประเมนิ จ านวนตวัชีว้ดั

1. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน

งานประจ างานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ

รฐับาล หรอืมตคิณะรฐัมนตรี (Functional Based)

100 1. การด าเนนิงานตามหลักภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตาม
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก 

2. การด าเนนิงานตามกฎหมาย 
3. การด าเนนิงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมตคิณะรัฐมนตร ี
4. การด าเนนิการตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาตแิละแผนยทุธศาสตรข์อง

หน่วยงาน

ไมเ่กนิ 5 ตวัชีว้ดั

2. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิ

ยทุธศาสตร ์แนวทางปฏริปูภาครฐั นโยบายเรง่ดว่น หรอื

ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda Based)

100 1. การด าเนนิการขอ้สั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. การด าเนนิการตามวาระการขับเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ
3. การแกไ้ขปัญหาส าคัญเฉพาะเรือ่งหรอืภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายพเิศษจาก

นายกรัฐมนตร/ี รองนายกรัฐมนตร/ี รัฐมนตรทีีก่ ากับและตดิตามการปฏบิัตริาชการ 
4. การสรา้งความรับรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน (บังคับเฉพาะสว่นราชการ)

ไมเ่กนิ 3 ตวัชีว้ดั

3. ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ที/่

ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จงัหวดั กลุม่จงัหวดั หรอืการบรูณาการ

การด าเนนิงานหลายพืน้ทีห่รอืหลายหนว่ยงาน 

(Area Based) (ถา้ไมม่ภีารกจินี ้ไมต่อ้งประเมนิ)

100 1. การด าเนนิงานตามภารกจิในพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด
2. การบรูณาการระบบการปฏบิัตงิานรว่มกันหลายหน่วยงานทีม่ภีารกจิรว่มกันในพืน้ที่
3. การบรูณาการการท างานรว่มกันระหวา่งกระทรวง/หน่วยงาน/จังหวัด
4. การด าเนนิการตามนโยบายประชารัฐ

ไมเ่กนิ 2 ตวัชีว้ดั

4. ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรม

ในการบรหิารจดัการระบบงาน งบประมาณ ทรพัยากร

บคุคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหนว่ยงานของรฐั 

(Innovation Based)

100 1. ขอ้เสนอการพัฒนาขดีความสามารถของหน่วยงาน
1) ขอ้เสนอการพัฒนาขดีความสามารถของหน่วยงานในดา้นตา่งๆ เชน่ การพัฒนา

นวัตกรรมในการบรหิารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล ความผกูพัน
ของบคุลากรตอ่องคก์ร เทคโนโลยี ฐานขอ้มลู กฎหมาย การพัฒนาการบรหิาร
จัดการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล พรอ้มผลงานทีจ่ะสง่มอบแยกตามรายไตรมาส

2) ผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมทัง้รางวัลทีไ่ดร้ับจากองคก์รภายในหรอืภายนอกประเทศ
(ถา้ม)ี

2. การบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานของรัฐ
3. การจัดการขอ้รอ้งเรยีนหรอืเรือ่งราวรอ้งทกุข ์(ถา้ม)ี
4. ประสทิธภิาพการเบกิจ่ายงบประมาณ (บังคับ)

ไมเ่กนิ 3 ตวัชีว้ดั

5. ศกัยภาพในการเป็นสว่นราชการทีม่คีวามส าคญัเชงิ

ยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาประเทศ ตามแผนหรอื

นโยบายระดบัชาต ินโยบายของรฐับาล (Potential 

Based) ประกอบกบัผลการประเมนิโดยองคก์รภายใน

และภายนอกประเทศ       

100 1. การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการขับเคลือ่น ยทุธศาสตรช์าต ิ(บังคับ)
1) การจัดท าแผนการขับเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิตามภารกจิ/บทบาท ของสว่น

ราชการ
2) ผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิในแตล่ะไตรมาส รวมทัง้ผลการประเมนิจากองคก์รภายในหรอื

ภายนอกประเทศ(ถา้ม)ี

1 ตวัชีว้ดั

ใชก้ารประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการแทนการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นนโยบายส าคญัของรฐับาล  สามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบการใหค้ณุให้

โทษตอ่หนว่ยงานและผูบ้รหิาร ลดความซ า้ซอ้นและภาระตอ่สว่นราชการ โดยปรบักรอบการประเมนิผล และระยะเวลาในการประเมนิ ดงันี้

6



แผนการสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน
หนว่ยงาน………………

หมายเหตุ: ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว โปสเตอร์ เป็นต้น
* ให้ระบุประเภทสื่ออื่นๆ เช่น สื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ ์เป็นต้น
** ให้ระบุประเภทกิจกรรม เช่น แถลงข่าว นิทรรศการ เป็นต้น 

ล า
ดับ

เรื่อง ประเด็น
ความสอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
(ถ้ามี)

วัตถุประสงค์
กลุ่ม

เป้าหมาย

ประเภทสือ่

โทรทัศน์ 
(จ านวน)

วิทยุ
(จ านวน)

สิ่งพิมพ์
(จ านวน)

สารสนเทศ
ออนไลน์
(จ านวน)

สื่ออื่น *ๆ
(จ านวน)

กิจกรรม**
(จ านวน)

1. พ.ร.บ.อ านวย
ความสะดวก

สาระส าคัญ 
พ.ร.บ. 

.... สร้างความรู้ความ
เข้าใจประชาชน
เกี่ยวกับสิทธิ



(3)


(10)


(5)


(10)


(2)
แถลงข่าว

(1)

2. นปร.

3. …

เรื่อง
ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 … กันยายน 60 รวม

ทีวี วิทยุ นสพ อื่นๆ ทีวี วิทยุ นสพ อื่นๆ ทีวี วิทยุ นสพ อื่นๆ ทีวี วิทยุ นสพ อื่นๆ

1. พรบ.อ านวยฯ 1 1 1 1 0 1 0 1
.
.

.

.
.
.

.

.
1 1 0 1 3 10 5 13

2. นปร.

3. ...

รวม

ตัวอย่างแผน
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รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชน
รอบที ่1: 1 ตลุาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561

หนว่ยงาน………………

ล าดับ
ที่

เรื่อง
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61

1
โครงการขยายระบบ
ขนส่งน้ ามันทางท่อ

- ออนไลน์ 
(1)

- โทรทัศน์ 
(1)

- สื่อออนไลน์ (1): เผยแพร่ infographic โครงการฯ ลงใน 
Facebook (doebfanpage) เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559

- สื่อโทรทัศน์  (1): นายขจรชัย  ผดุงศุภไลย 
รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ

รวม 2

2

การขอหนังสือ
รับรองการน าเข้า 
และส่งออกน้ ามัน
เช้ือเพลิง ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

แถลงข่าว
(1)

แถลงข่าว (1): เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ 
ห้องประชุม 4 ช้ัน 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

รวม 1

3

การน ารายชื่อ
ผู้ประกอบการค้า
และขนส่งน้ ามันที่
ช าระค่าท าเนียมราย
ปีเผยแพร่บน
เว็บไซต์ ธพ.

Online (1) Online (1)

สื่อออนไลน์ (2): เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน 
www.doeb.go.th เมนูหลัก ข้อมูลธุรกิจพลังงานเมนู  
สถิติกรมธุรกิจพลังงาน ข้อมูลการช าระค่าท าเนียมรายปี 
2560 ตาม พ.ร.บ. การค้าน้ ามันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 (ซ่ึงมีการ
อัพเดทข้อมูลเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน)

รวม

http://www.doeb.go.th/
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เกณฑ์การประเมินขันที่ 1
การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม 

เป็นข้อเสนอที่มีลักษณะเป็น
นวัตกรรม 

เป็นเรื่องที่ส่วนราชการยังไม่เคย
เสนอขอรับการประเมินมากอ่น 

เป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการไดแ้ล้ว
เสร็จในรอบการประเมนินัน้ 

การประเมนิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและการพฒันานวตักรรม
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เกณฑ์การประเมินขันท่ี 1
การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม 

เป็นข้อเสนอที่มีลักษณะเป็น
นวัตกรรม 

เป็นเรื่องที่ส่วนราชการยังไม่เคย
เสนอขอรับการประเมินมากอ่น 

เป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการไดแ้ล้ว
เสร็จในรอบการประเมนินัน้ 

การประเมนิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและการพฒันานวตักรรม



เรือ่งทีด่ าเนนิการ
ผลผลติ

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

1. Application Debt Info เพือ่การตรวจสอบขอ้มลูเงนิอายัตใินส านวนคดแีพ่ง ส าหรับ
คูค่วามหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในคด ีโดยเริม่เปิดใหบ้รกิารในระบบ Android กอ่น ส าหรับ 
IOS อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

2. Self Help Tutorial การเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนกิสเ์รือ่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความแพ่งภาคบงัคบัคดี

3. Application ลม้ละลาย ตรวจสอบสถานะบคุคลลม้ละลายผา่น Application

4. Application App live streaming ดกูารถา่ยทอดสดการขายทอดตลาดทรัพย ์ภายใน
หอ้งขายทอดตลาด โดยเริม่น าร่อง จ านวน 25 ส านักงานบงัคบัคดี

5. การพัฒนา

6.

7.

8.

9.

10.

11. e- Offering auction โดยใหส้ านักงานบงัคบัคดเีชยีงใหมเ่ป็น center

12. ตรวจสอบสถานะคดแีพ่ง

รวมผลผลติในแตล่ะเดอืน 1 1 1 1 1 1

ปี 60 ปี 61

หน่วยงานสง่ผลการด าเนนิงานใหแ้กส่ านักงาน ก.พ.ร. ทกุเดอืน เพือ่ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ประเมนิผลและจัดท ารายงานความกา้วหนา้ทกุ 3 เดอืน เสนอรองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม)

ตวัอยา่ง
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ตวัชีว้ดัที ่4.2 การพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน



ตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตร ีในคราวประชมุคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 ดา้นการบรหิารราชการ
แผน่ดนิและอืน่ๆ ใหท้กุสว่นราชการด าเนนิการการพัฒนาและปรับปรงุการท างานภายในหน่วยงานของตนใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ อยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 งานหรอืกจิกรรม โดยเฉพาะงานบรกิารประชาชน เชน่ การลดปรมิาณเอกสาร การลดการใช ้
พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขัน้ตอนการท างานและปรมิาณงานทีซ่ า้ซอ้น การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน การแกไ้ขปัญหาทจุรติ การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน และใหก้ าหนดแนวทางการรายงานความ
คบืหนา้และตัวชีว้ดัการประเมนิผลการด าเนนิงานเพือ่ใหส้ว่นราชการรายงานผลทกุเดอืนและใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ประเมนิผล
การปฏบิัตติามขอ้สัง่การนีข้องสว่นราชการทกุ 3 เดอืน เพือ่เสนอตอ่รองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) ตอ่ไป 
ส านักงาน ก.พ.ร. จงึไดจ้ าแนกกลุม่การพัฒนาและปรับปรงุการท างาน ดังตอ่ไปนี้
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4. การป้องกนั/แกไ้ขปญัหาดา้นทจุรติ
: เชน่ การช าระคา่ธรรมเนยีมดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์การใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการของภาครัฐ

ตวัชีว้ดัองคป์ระกอบที ่4 Innovation Base

ตวัชีว้ดัที ่4.2 การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

1.การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน (High Impact / High Volume)
เชน่ การลดขัน้ตอนการท างานในการอนุมัต/ิอนุญาต การลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร การบรกิารประชาชน
ผา่นระบบออนไลน ์การลดขัน้ตอนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุขข์องประชาชน การลดการเรยีกส าเนาเอกสาร เป็นตน้

2. การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ
เชน่ การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้การบรหิารการประชมุดว้ย e-meeting
การพัฒนาระบบการสือ่สารภายในสว่นราชการ การลดปรมิาณเอกสาร/จ านวนเอกสาร การลดการใช ้

พลังงาน การประหยัดน ้า การลดภาระงบประมาณ เป็นตน้

3. การบรูณาการการท างานระหวา่งหนว่ยงาน/ภาคสว่นอืน่
เชน่  การจัดท าขอ้ตกลง/ความรว่มมอืในการด าเนนิงานรว่มกันระหวา่งสว่นราชการ การประสานพลังประชารัฐ 

3


