
การประชุมพจิารณาตวัชีว้ดัการประเมนิสว่นราชการ 

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ  

และ PA อธบิดกีรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 

วนัพฤหสับดทีี ่8 ตลุาคม 2563 

เวลา 09.30 – 16.00 น. 

ณ  หอ้งประชุม 2 อาคาร 1 ช ัน้ 2 กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

โดย กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
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หวัขอ้การประชุม 

1 

แนวทางการประเมนิสว่นราชการ ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2 

ผลการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ    

ในการปฏบิตัริาชการ & PA อธบิด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

If you can’t measure, you can’t manage 

 If you can’t measure, you can’t improve 

 What gets measure, gets done 
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1 
ผลการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตัริาชการ & PA อธบิด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



การประเมนิสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ไมน่ าผลการด าเนนิงานของสว่นราชการมาประเมนิตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เนือ่งจาก 
สถานการณ์ของโรค  
COVID–19 ยังคง 
แพรร่ะบาดในปัจจบุนั  

ไมส่ามารถสะทอ้นผลการ
ปฏบิตังิาน(Performance) 
ที่จะเกดิขึน้จรงิ  

x 
การคาดการณ์ผล 
การด าเนนิงานในอนาคต 
มคีวามไมแ่น่นอน 

การด าเนนิการ : ใหท้กุสว่นราชการด าเนนิการ ดงันี ้

KPI 

ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตามตวัชี้วดัเพื่อใช้ในการตดิตามผล 
(Monitoring) ประกอบดว้ย 
• ตวัชีว้ดัเดมิตามภารกจิปกต ิ 
• ตวัชีว้ดัใหมใ่นการแกป้ญัหาหรอืป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 (ถา้ม)ี 

• ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนนิงานในภาพรวม/ผลกระทบทีไ่ดรั้บ 
• การแกไ้ขปัญหา/การด าเนนิการของหน่วยงานเพือ่ลดผลกระทบ 
• ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนนิงาน 
• ขอ้เสนอแนะในการด าเนนิงานเพือ่เตรยีมความพรอ้มรับมอืสภาวะวกิฤตทิีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคต 

มตคิณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2563 

สว่นราชการถอดบทเรยีนการแกไ้ขสถานการณ์ COVID-19 

4 
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สรปุผลการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ  

และ PA อธบิดกีรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชือ่ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน ขอ้สงัเกต/ุโอกาสในการพฒันา 

1. รอ้ยละมลูคา่การใชย้าสมนุไพรในระบบ
บรกิารเพิม่ขึน้ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3 

(มลูคา่ยาสมนุไพร ปี 2562 = 1,317.268 
ลบ) 

ลดลงจากปี 2562  
รอ้ยละ 20.43    
มลูคา่ยาปี 63  

เป็นเงนิ 1048.171 ลบ. 
 (ต า่กวา่คา่เป้าหมาย) 

• เนือ่งจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ ท าใหม้ผีูม้ารับบรกิารในหน่วย
บรกิารสาธารณสขุนอ้ยลง สง่ผลท าใหก้ารใชย้าสมนุไพรในหน่วยบรกิาร
ลดลงดว้ยเชน่กัน 

• กระบวนงานทีไ่ปสูเ่ป้าหมายยังไมช่ดัเจน  มุง่เนน้ไปทีก่ารพัฒนาโรงงาน 
GMP มากกวา่การสง่เสรมิการใชย้า 

• การก ากับตดิตามจากระบบ HDC มคีวามคลาดเคลือ่น  ไมม่หีน่วยควบคมุ
ก ากับและเชือ่มตอ่กับพืน้ที ่

2. จ านวนต ารับยาแผนไทยทีม่กีญัชาปรงุ
ผสมอยูไ่ดรั้บการประกาศจากกระทรวง
สาธารณสขุ (จ านวน 20 ต ารับ โดยนับ
สะสม) ปี 2562 จ านวน 16 ต ารับ 

จ านวน 27 ต ารับ 
(16+11 ต ารับ) 

(สงูกวา่คา่เป้าหมาย) 

• สามารถสะทอ้นความส าเร็จดา้นการอนุรักษ์คุม้ครองภมูปัิญญา ตอ่ยอดสูก่าร
ใชป้ระโยชนไ์ด ้ควรมกีารเก็บรวบรวมอยา่งเป็นระบบ จ าแนกประเภทสมนุไพร 
จัดหมวดหมูส่รรพคณุ และจัดเก็บเป็นคลังขอ้มลูกรม 

3. จ านวนหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ(PCC) ที่
รว่มจัดบรกิารการแพทยแ์ผนไทย (25 
แหง่ นับสะสม ปี 62 ม ี12  แหง่) 

จ านวน 33 แหง่ 
(สงูกวา่คา่เป้าหมาย) 

• แมผ้ลการด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย แตพ่บวา่การก าหนดรปูแบบ PCC 
ทีจ่ะขยายตอ่ไมช่ดัเจน สง่ผลใหก้ารประเมนิอาจไมบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงค ์

4. รอ้ยละของผูป่้วยนอกทัง้หมดทีไ่ดรั้บ
บรกิาร ตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค และ
ฟ้ืนฟสูภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลอืก (รอ้ยละ 
19.5) 

รอ้ยละ 21.83 
(สงูกวา่คา่เป้าหมาย) 

• แมผ้ลการด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายแตไ่มเ่ห็นกลยทุธท์ีช่ดัเจนวา่มี
ผูป่้วยเพิม่ขึน้จากกระบวนใด   

• สถาบันการแพทยแ์ผนไทยควรท าหนา้ทีว่เิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูจาก
ระบบ HDC เพือ่พัฒนาระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกอยา่งเป็นระบบ 

• กองวชิาการและแผนงานควรพัฒนาระบบ HDC อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่น ายอด
ผูป่้วยทีรั่บบรกิารกัญชาเขา้สูร่ะบบบรกิารแผนไทย ซึง่จะสะทอ้นใหเ้ห็น 
กลยทุธแ์ละผลลัพธท์ีเ่พิม่ข ึน้จากบรกิารการแพทยแ์ผนไทย 

• ผูน้เิทศงานควรมกีารตรวจสอบขอ้มลูทีส่งูหรอืต า่เกนิไป เพือ่ปรับแกไ้ขได ้
ทันหากขอ้มลูนัน้ผดิพลาด 

5. รอ้ยละคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์ผน
ไทยไดรั้บยาแผนไทยทีม่กีญัชาเป็น
สว่นผสม (รอ้ยละ 80)  

รอ้ยละ 100 
(สงูกวา่คา่เป้าหมาย) 

 

• เป็นการด าเนนิงานเชงิ Area ควรรายงานผลการด าเนนิงานรายเขต
สขุภาพ ทัง้ขอ้มลูผูรั้บบรกิาร  จ านวนยา และประเภทยาทีส่นับสนุนให ้ 
หน่วยบรกิารทีไ่ดรั้บการสนับสนุน 
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2 
แนวทางการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) 
(รอ้ยละ 70)  (3-5 ตวัชีว้ัด) 

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) 

(รอ้ยละ 30)  (1 ตวัชีว้ัด) 

1.1 ผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตรช์าต ินโยบายรฐับาล โดยเฉพาะนโยบายเรง่ดว่น เชน่ 

การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ มตคิณะรฐัมนตร ีภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda KPI)  

1.2 ผลการด าเนนิงานตามแผนการปฏริปูประเทศในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับสว่นราชการ 

(บงัคบัสว่นราชการระดบักรม) 

1.3 ผลการด าเนนิงานตามนโยบายส าคญัทีเ่ป็นการบูรณาการการด าเนนิงานรว่มกนัหลาย

หนว่ยงาน (Joint KPIs)  เชน่ อบุตัเิหตทุางถนน ป่าไม ้ขยะ อากาศ คณุภาพแหลง่น ้า 

1.4 ผลการด าเนนิงานตามภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก งานตาม

กฎหมาย ภารกจิในพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด (Function KPI / Area KPI) 

2. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบดว้ย 

2.1  การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิัล (รอ้ยละ 15) เลอืกจากประเด็นตา่ง ๆ ดงันี้ 

- การพัฒนาระบบขอ้มลูใหเ้ป็นดจิทิัล (Digitize Data) ทัง้ขอ้มลูทีใ่ชภ้ายในหน่วยงาน 

และขอ้มลูทีจ่ะเผยแพรสู่ห่น่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลู

ภาครัฐ (Open Data) 

- การเชือ่มโยงและแบง่ปันขอ้มลู (Sharing Data) 

- การพัฒนากระบวนการปฏบิตังิานโดยการน าเทคโนโลยดีจิทิัลมาเป็นกลไกหลกั 

ในการด าเนนิงาน (Digitalize Process) เพือ่น าไปสูก่ารใหบ้รกิารผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

และการใชข้อ้มลูสารสนเทศเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ (Decision Making) 

- การสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุกระบวนงาน  หรอืการใหบ้รกิาร (e-Service) 

2.2  การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (รอ้ยละ 15) 

ปี 2563 ปี 2564 

กรอบการประเมนิสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 

องคป์ระกอบการประเมนิ 

2 

Function Base 1 
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ที่
ปกต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรอืมตคิณะรัฐมนตร ี

Agenda Base 2 
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิยุทธศาสตร ์แนวทางปฏริูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ไดร้ับ
มอบหมายเป็นพเิศษ 

Area Base 3 
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่/ทอ้งถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุม่จังหวัด  

Innovation Base 4 

Potential Base 5 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล และ
การใหบ้ริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0  

ศกัยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการ
ตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี   

7 

NEW    กรอบการประเมนิโดยก าหนดใหม้ตีัวชีว้ดัทีป่ระเมนิประสทิธผิลและศักยภาพของหน่วยงาน 
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คณุสมบตัขิองหนว่ยงานในการยกระดบังานบรกิาร ในแตล่ะระดบั   

ไมม่รีะบบออนไลน ์

ยืน่ค าขอทางระบบออนไลน ์ 

ช าระเงนิผา่นระบบออนไลน ์ 

รบัเอกสาร/ออกใบอนุญาต 
ได้เบ็ดเสร็จ 

ม ีe-Form ทีก่รอกขอ้มลูบน
เว็บไซต ์

1. e-License  

2. e-Document  L0 
L1 

L2 
L3 

1. ยืน่ค าขอ ณ จดุบรกิาร 

/ ไปรษณีย ์

 Google form 
 SMS 
 ถา่ยรูปส่ง line 
* 

Guideline 
Shopping 
list 

How to 
ช่องทางบรกิาร :  ปรบั
ตามกลุม่ผู้รบับรกิาร 
 Counter Service  
 Mobile Banking 
 QR Code ช าระเงนิ 
 KTB Corporate 

 เลอืกงานบรกิารทีเ่กีย่วข้องกนั 
(งานเชือ่มโยงข้อมูลหลงับา้น) 

 เลอืกงานบรกิารทีส่ามารถ
พฒันาระบบให้ใช้งานงา่ย 

ยกระดบังานบรกิาร e–Service  
ของสว่นราชการ 

Ultimate Goal 

 ประชาชนขอรบับรกิารจากหนว่ยงานของรฐัไดท้กุที ่
ทกุเวลา โดยไมต่อ้งเดนิทางไปตดิตอ่ ณ ส านกังาน 

 ผลกัดนันโยบาย Digital Government  
และประสทิธภิาพภาครฐั 

กรอบด าเนนิงานขบัเคลือ่น e-Service 

ระดบัการพฒันา (เป้าหมาย) 
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ตวัชีว้ดัการพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั (น า้หนกัรอ้ยละ 15) 
ตวัชีว้ัดการสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุกระบวนงาน (e-Service) 

e-Service หมายถงึ การใหบ้รกิารขอ้มลูและการท าธรุกรรมของภาครัฐผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ข้อรับบรกิาร โดยเกณฑ์
ในการพจิารณาว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบรกิารอเิล็กทรอนิกส ์ตอ้งเป็นการใหบ้รกิารกบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นบุคคลภายนอก  
โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นไดท้ ัง้ประชาชน หนว่ยราชการ ภาคธุรกจิ และองคก์ร รวมถงึระบบดังกล่าวมกีารใหข้อ้มูล สนับสนุน หรอืใหบ้รกิาร 
ทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยงาน  

ทีม่า : ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล (องคก์ารมหาชน) (www.egov.go.th) 

เลอืกงานบรกิารของหน่วยงาน 1 งานบรกิาร 
แนวทางการคดัเลอืกงานบรกิาร 
• เป็นงานบรกิารทีย่งัไมม่รีะบบออนไลน ์ 
• เป็นงานบรกิารหลักของหน่วยงาน 
• เป็นงานบรกิารทีจ่บในหน่วยงาน (Stand alone) 
• เป็นงานบรกิารทีต่อ้งมกีารเชือ่มขอ้มลูหรอืมธีรุกรรม 
กบัหน่วยงานอืน่  

• เป็นงานบรกิารทีม่จี านวนผูใ้ชบ้รกิารมากเป็นล าดบัตน้ ๆ ของ
งานบรกิารทัง้หมดของหน่วยงาน 

• เป็นงานบรกิารทีไ่มม่ขีอ้จ ากดัทางกฎหมาย 

เป้าหมายการยกระดบังานบรกิาร 3 ระดับ ไดแ้ก ่

ระดับ 1 (Level 1 : L1)  
งานบรกิารทีย่ืน่ค าขอและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ระดับ 2 (Level 2 : L2)   
งานบรกิารทีย่ืน่ค าขอและช าระคา่ธรรมเนยีมผา่นทางระบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอื
ชอ่งทางอืน่ ๆ และมกีารออกใบเสร็จรับเงนิทางระบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ระดับ 3 (Level 3 : L3)  
งานบรกิารทีย่ืน่ค าขอ ช าระคา่ธรรมเนยีม และออกใบอนุมตั/ิใบอนุญาต/เอกสาร
ทางราชการไดท้างอเิล็กทรอนกิสห์รอืการอนุมตัผิา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

การใหบ้รกิารในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์(e-Service) เป็นการด าเนินการ เพื่อยกระดบังานบรกิารของส่วนราชการไปสู่การใหบ้รกิารแบบออนไลน ์ 
เพือ่ลดภาระการเดนิทางมาตดิตอ่ราชการของประชาชน  

หลกัเกณฑ ์ เป้าหมายข ัน้ตน้  (50) เป้าหมายมาตรฐาน  (75) เป้าหมายข ัน้สงู  (100) 

ระดบั 1 (Level 1)  
การยืน่ค าขอ* 

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอและเอกสารประกอบ 
เป็นกระดาษ โดยประชาชนไมต่อ้งเดนิทางมา
ตดิตอ่ ณ ส านักงาน เชน่ จัดสง่ทางไปรษณีย ์
อเีมล ์เป็นตน้ 

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าทางอออนไลน ์(e-form)  
แตย่ังไมส่ามารถแนบเอกสารมาพรอ้มกนั 
ผา่นระบบได ้โดยใหป้ระชาชนจัดสง่แยกมา 
ในรูปแบบ scan file  

มรีะบบยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอทางออนไลน ์ 
(e-form) ทีป่ระชาชนมคีวามปลอดภัย รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคล และแนบเอกสารประกอบ 
การพจิารณาได ้

ระดบั 2 (Level 2)  
การช าระคา่ธรรมเนยีม 

ยืน่ช าระ ณ ส านักงาน ผา่นเครือ่ง รูดบตัร
อเิล็กทรอนกิส ์(EDC) ของธนาคารกรุงไทย  
(ประชาชนไมต่อ้งน าเงนิสดไปจา่ย) 

ยืน่ช าระผา่นชอ่งทางอืน่ ๆ ไดโ้ดยประชาชน 
ไมต่อ้งเดนิทางไปตดิตอ่ ณ ส านักงาน เชน่ 
counter ธนาคาร, counter service,  
7-ELEVEN เป็นตน้  

ยืน่ช าระผา่นระบบออนไลนข์องหน่วยงาน  
และออกใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ระดบั 3 (Level 3)  
การออกใบอนุมัต/ิ
อนุญาต/เอกสารราชการ 

ออกเอกสารเป็นกระดาษ พรอ้มกบัจัดสง่ให ้
ผูรั้บบรกิาร (แทนการใหม้ารับเอกสาร  
ณ ส านักงาน)  

  

ออกเอกสารเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์(e-
Licence/e-Certificate/e-Document) ผา่น
ทาง Mobile หรอื  เว็บไซต ์

ออกเอกสารเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์ 
(e-Licence/e-Certificate/e-Document)  
ตามมาตรฐาน ETDA ผา่นทาง Mobile หรอื 
เว็บไซต ์และผูรั้บบรกิารสามารถ print out 
เอกสารได ้ 

หมายเหต:ุ * 
• e-form หรอื แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์คอื การกรอกขอ้มลูบนหนา้จอผา่นอปุกรณ์ computer ทัง้ แบบ PC และ Mobile เพือ่ทดแทนแบบฟอรม์ทีเ่ป็นกระดาษ 
• ประชาชนมคีวามปลอดภยั รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถงึ ประชาชนสามารถลงนามอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้เชน่ การใชร้หัส OTP การยนืยันตัวตน เป็นตน้ 
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ตวัชีว้ดัการพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั (น า้หนกัรอ้ยละ 15) 
ตวัชีว้ัดการพฒันาระบบขอ้มลูใหเ้ป็นดจิทิลั (Digitize data) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data) 

ค านยิาม 
ขอ้มูลเปิดภาครฐั (Open Government Data) หมายถงึ ขอ้มูลที่หน่วยงานของรัฐตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ขอ้มลูขา่วสารของราชการในรปูแบบขอ้มลูดจิทัิลทีส่ามารถเขา้ถงึและใชไ้ดอ้ยา่งเสร ีไมจ่ ากัดแพลตฟอรม์ ไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย เผยแพร่ ท าซ ้า หรอื
ใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยไมจ่ ากัดวตัถปุระสงค ์

ขอ้มลูดจิทิลั หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ดจั้ดท า จัดเก็บ จ าแนกหมวดหมู ่ประมวลผล ใช ้ปกปิด เปิดเผย ตรวจสอบ ท าลาย ดว้ยเครือ่งมอืหรอื
วธิกีารทางเทคโนโลยดีจิทัิล 

คณุลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คณุลักษณะของไฟลท์ีไ่มถู่กจ ากัดดว้ยเงือ่นไขตา่ง ๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งเสรี
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ใชง้านหรอืประมวลผลได ้หลากหลายซอฟตแ์วร ์

ชุดขอ้มลู หมายถงึ การน าขอ้มลูจากหลายแหลง่มารวบรวม เพือ่จัดเป็นชดุ ใหต้รงตามลักษณะโครงสรา้งของขอ้มลู 

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิทิลั เรือ่ง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรูปแบบขอ้มลูดจิทิลัตอ่สาธารณะ 

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั 
1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งจัดท าชดุขอ้มลูเปิด (Open data) เพือ่น าไปเผยแพร่ อยา่งนอ้ย 1 ขอ้มลู ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาล

ดจิทัิลวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทัิลตอ่สาธารณะ 
2) ชดุขอ้มลูเปิด (Open data) ดังกลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ได ้

เป้าหมายข ัน้ตน้  (50) เป้าหมายมาตรฐาน  (75) เป้าหมายข ัน้สงู  (100) 

เปิดเผยขอ้มลูบนเว็บไซตไ์ดท้กุรปูแบบ  
และสามารถน าขอ้มลูไป ใชป้ระโยชนไ์ด ้
โดยไมต่อ้งขออนุญาตจากหน่วยงาน เชน่  
pdf doc เป็นตน้ 

เปิดเผยขอ้มลูในรปูแบบทีเ่ครือ่งสามารถอา่นได ้
(Machine readable) เชน่ Excel เป็นตน้  

เปิดเผยขอ้มลูในรปูแบบมาตรฐานแบบเปิด 
(Open Format) และไมจ่ ากัดสทิธโิดยบคุคลใด 
และเครือ่งอา่นได ้ 

หมายเหต ุ: ส านักงาน ก.พ.ร. ประเมนิโดยการเขา้ถงึขอ้มลูของหน่วยงานตา่ง ๆ ผา่นทางเว็บไซต ์

เกณฑก์ารประเมนิ (ก าหนดตามระดบัการเปิดเผยชุดขอ้มลูเปิด) 



• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการ

ในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอยา่งยั่งยนื  

• พจิารณาจาก ผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
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ตวัชีว้ดัผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 : 

การประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 (น ้าหนักรอ้ยละ 15) 

เกณฑก์ารประเมนิจะพจิารณาจากความสามารถในการพฒันาการด าเนนิงานเพือ่

ยกระดบัผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดย 

มเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในข ัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดขี ึน้จากผลคะแนนในข ัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย 

จดักลุ่มส่วนราชการตามคะแนนผลการประเมนิปี 2563 และก าหนดเกณฑ ์

การประเมนิ (เป้าหมายการเพิม่คะแนนผลการประเมนิ) ใหส้อดคลอ้งกบัแตล่ะกลุม่ 

PMQA 4.0 

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบ

ราชการ 4.0 (ปี 2563) 

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมคัรเบือ้งตน้  

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2) 

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนนิการพฒันาองคก์าร 

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application Report)  

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่3) 

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ 

Application Report 

หมวด 1   การน าองคก์าร 

หมวด 2   การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

หมวด 3   การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

หมวด 4   การวัด การวเิคราะห ์ 

และการจัดการความรู ้ 

หมวด 5   การมุง่เนน้บคุลากร 

หมวด 6   การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 

หมวด 7   ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 
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เป้าหมายข ัน้ตน้  
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100) 

240 
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที ่1: 

0-299 คะแนน) 

- 350 

เป้าหมายข ัน้ตน้  
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100) 

325 
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที ่2:  

300-350 คะแนน) 
คะแนนปี 63 คะแนนปี 63 + 8% 

สว่นราชการทีม่คีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต า่กวา่ 350 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมนิตวัชีว้ดัผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 : 

การประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 (น ้าหนักรอ้ยละ 15) 

เป้าหมายข ัน้ตน้  
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100) 

370 
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที ่3: 

351-399 คะแนน) 
คะแนนปี 63 คะแนนปี 63 + 2% 

กลุม่ที ่1  
(0-299 คะแนน) 

Min 0 

Max 298.75 

Average 242.40 

กลุม่ที ่2  
(300-350 คะแนน) 

Min 299.97 

Max 349.28 

Average 326.36 

กลุม่ที ่3  
(351-399 คะแนน) 

Min 350.58 

Max 395.19 

Average 373.34 

กลุม่ที ่4 
(400 คะแนนขึน้ไป) 

Min 400.26 

Max 464.09 

Average 420.24 

ขอ้มลูพืน้ฐาน คะแนนข ัน้ตอนที ่1  
ปี 63 

แบง่เกณฑก์ารประเมนิออกเป็น 3 แบบ 

• แบบที ่1: 

 

สว่นราชการทีม่คีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัง้แต ่350 - 399  คะแนน 

สว่นราชการทีม่คีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัง้แต ่400 คะแนนขึน้ไป 

• แบบที ่2: 

 

• แบบที ่3: 
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แนวทางการก าหนดตวัชีว้ดัของกรมฯ 

1. เป็นตวัชีว้ัด PA กระทรวง ในประเด็นทีก่รมฯ เกีย่วขอ้ง 

2. เป็นตวัชีว้ัดยทุธศาสตรก์รมฯ เชือ่มโยงยทุธศาสตรช์าต ิ

3. เป็นตวัชีว้ัดตามแผนปฏริปูประเทศในประเด็นทีก่รมฯ เกีย่วขอ้ง 

4. เป็นตวัชีว้ัดทีส่ะทอ้นถงึการบรรลผุลส าเร็จในภารกจิของกรมฯ 

5 ตวัชีว้ดั 



เกณฑก์ารประเมนิ 
ตามกรอบการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดบัคณุภาพ มคีะแนนผลการด าเนนิงานอยูร่ะหวา่ง 90 – 100 คะแนน 

ระดบัมาตรฐานขัน้สงู มคีะแนนผลการด าเนนิงานอยูร่ะหวา่ง 75 – 89.99 คะแนน 

ระดบัมาตรฐานขัน้ตน้ มคีะแนนผลการด าเนนิงานอยูร่ะหวา่ง 60  – 74.99 คะแนน 

ระดบัตอ้งปรับปรุง มคีะแนนผลการด าเนนิงานต า่กวา่ 60 คะแนน 

ระดับ คา่คะแนน 

คา่เป้าหมายขัน้สงู รอ้ยละ 100 

คา่เป้าหมายมาตรฐาน รอ้ยละ 75 

คา่เป้าหมายขัน้ตน้ รอ้ยละ 50 

สว่นราชการทีม่ผีลการด าเนนิงานต ่ากวา่คา่เป้าหมายขัน้ต ่าจะไดค้ะแนนศนูย ์ 

พจิารณาจากผลการด าเนนิงานเทยีบกบัคา่เป้าหมายใน 3 ระดบั (ค านวณคะแนนผลการด าเนนิงานโดยเทยีบบัญญัตไิตรยางศ)์ แลว้ถ่วงดว้ยน ้าหนักของตัวชีว้ัด ซึง่มนี ้าหนักทกุตัวชีว้ัด
รวมกนัเทา่กบั 100 เพือ่เป็นผลการประเมนิในภาพรวมของสว่นราชการ โดยแบง่เกณฑก์ารประเมนิระดบัสว่นราชการเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก ่ระดบัคณุภาพ ระดบัมาตรฐาน และระดบัตอ้งปรับปรุง  

คา่เป้าหมายของตวัชีว้ดั 3 ระดบั 

ก าหนดใหป้ระเมนิ ปีละ 1 คร ัง้ (วนัที ่1 ตลุาคม ถงึวนัที ่30 กนัยายน) 

เกณฑก์ารประเมนิระดบัสว่นราชการ 3 ระดบั 
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ตวัชีว้ดั 

ความเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรช์าต ิ/ 

แผนแมบ่ท/ แผน 12 / 
นโยบายรฐับาล 

น า้หนกั 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 

คะแนนถว่งน า้หนกั ข ัน้ตน้ 
(50 

คะแนน) 

มาตรฐาน 
(75 

คะแนน) 

ข ัน้สงู 
(100 
คะแนน) 

การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base)  (รอ้ยละ 70) 

1. KPI......... • แผนแมบ่ท 
• แผน 12 

20 100 
ไร่ 

100 
ไร่ 

150 
ไร่ 

200 
ไร่ 

10 คะแนน 
(50 x 20 /100 = 10) 

2. KPI 1 กรม 1 ปฏริูป • แผนการปฏริูป
ประเทศ 

15 รอ้ยละ 
40 

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 
75 

รอ้ยละ 
100 

0 คะแนน 
(0 x 15/100  = 0) 

3. KPI......... • นโยบายรฐับาล 20 200,000 
บาท 

100,000 
บาท 

150,000 
บาท 

200,000 
บาท 

20 คะแนน 
(100 x 20 /100 = 20) 

4. KPI......... • แผนแมบ่ท 
• นโยบายรฐับาล 

15 รอ้ยละ 
90 

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 
75 

รอ้ยละ 
100 

13.5 คะแนน 
(90 x 15 /100 = 13.5) 

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base)  (รอ้ยละ 30) 

5. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 

5.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั • นโยบายรฐับาล 15 
 

ขัน้ตอนที ่1 ขัน้ตอนที ่
1 

ขัน้ตอนที ่ 
2 

ขัน้ตอนที ่
3 

7.5 คะแนน 
(50 x 15 /100 =7.5) 

5.2 การประเมนิสถานะของนว่ยงาน 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 

• มต ิครม. 
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360 
คะแนน 

240 
คะแนน 

- 
คะแนน 

350 
คะแนน 

15 คะแนน 
(100 x 15 /100 =15) 

รวม 100 66.00 คะแนน  
(10+0+20+13.5+22.5) 

สรปุผล ระดบัมาตรฐานข ัน้ตน้ 

ตวัอยา่ง 
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1. ……ชือ่ตวัชีว้ดั….... (..หนว่ยวดั..)  

ค าอธบิาย 

• นยิาม 
• ขอบเขตการประเมนิ 
• สตูรค านวณ 
• วธิกีารเก็บขอ้มลู 
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู 

 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน xxx  
(growth/interval) 

xxx  
(growth/interval) 

xxx  
(growth/interval) 

xxx  
(growth/interval) 

xxx  
(growth/interval) 

ตวัชีว้ดักรม…… 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เกณฑก์ารประเมนิ 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100) 

 

xxx 
(ทีม่า / วธิคีดิ) 

 

 

xxx 
(ทีม่า / วธิคีดิ) 

 
 

 

xxx 
(ทีม่า / วธิคีดิ) 

 

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

- ...................... 

แผนระยะยาว / Roadmap  (2564-25xx) (ถา้ม)ี 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

คา่เป้าหมาย xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  Chart 

เงือ่นไข 

- ...................... 

ตัวชีว้ัดเดมิปี 63 / ตัวชีว้ัดใหม ่ 
น า้หนกั 

xx 

ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดั output/outcome 



ตวัชีว้ดักรม…… 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดัข ัน้ตอน 

1. ……ชือ่ตวัชีว้ดั…....  

ค าอธบิาย 

• นยิาม 
• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ 
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู / แผน 

 

ขอ้มลูพืน้ฐาน  

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการด าเนนิงาน 

เกณฑก์ารประเมนิ 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100) 

 

xxx 
 

 

xxx 
 
 
 

 

xxx 
 

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

- ...................... 

เงือ่นไข 

- ...................... 

ตัวชีว้ัดเดมิ / ตอ่เนือ่ง / ใหม ่ 
น า้หนกั 

xx 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564 

สิง่ทีไ่ดด้ าเนนิการในอดตี 

แผนระยะยาว / Roadmap  (2563-25xx) (ถา้ม)ี 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

คา่เป้าหมาย xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  



3 เดือน 

ได้ผลลัพธ์อะไร 
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6 เดือน 

ได้ผลลัพธ์อะไร 

 

9 เดือน 

ได้ผลลัพธ์อะไร 

 

12 เดือน 

ผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไร 
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THANK YOU 


