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ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวน
เป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศ และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ภาครัฐของไทยก าลังเผชิญความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว 

รุนแรง และผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภายในองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการบริการสาธารณะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ มีการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐ 
ในยุคใหม่จ าเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการ และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องท างาน 
ในเชิงรุก และจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่เน้นการมองภาพกว้างและมองไกลในทุกมิติ ดังนั้น 
หน่วยงานรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้ง
ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ส าหรับการก าหนดนโยบาย 
การบริการประชาชน และการบริหารจัดการภายใน รวมทั้งต้องสามารถแข่ งขันกับภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน มีความสามารถในการดึงดูดและรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ ส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจที่มี
ผลกระทบสูงต่อชีวิตประชาชน อันจะน ามาสู่ภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป 

กลไกของภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกประเด็น เพื่อบูรณาการ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่มีการเชื่อมโยง 
การท างานทุกระดับให้สอดรับกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าวจะต้อง 
บูรณาการกันอย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน มีการประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นในสังคม ระบบการเงินการคลัง
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ของประเทศจะต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
ตอบสนองความเร่งด่วนและมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพื้นที่  
ซึ่งสามารถติดตามประเมินผลส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุลในความสัมพันธ์ของพื้นที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการติดตามประเมินผลและในการพัฒนาบริการสาธารณะ  

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย 1 “บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ” 

ตัวชี้วัด คือ “ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ” 
เป้าหมาย 2 “ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช”้ 

ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาต”ิ  
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการของภาครัฐ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน 
ก า ร จั ด ล า ดั บ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

60 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

50 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

40 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

30 อันดับแรก 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (Y1) ประเด็น การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ภาครัฐให้มีความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพื่อน าไปสู่  
การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ผ่านการก าหนด
ความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้การท างานร่วมกัน  
ในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ าซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาดของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วน  
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ระหว่าง 
การด าเนินการ และหลังการด าเนินการ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ระดับโครงการ โดย  
ระบบงบประมาณและระบบการตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในมิติภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ โดยบุคลากรภาครัฐต้องมี 
ความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และ
สอดคล้องกับภาระงาน โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อประชาชน  
มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย 5  
แผนย่อย ดังนี ้
 

1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน  
เป้าหมายส าคัญของการบริการภาครัฐ คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง 

ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน  
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ 
เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลาย
ช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอ
หรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็น
รูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิม
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และสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ   

เป้าหมาย “งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วน
ความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล”  

แนวทางการพัฒนา 
1.1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 

ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

1.2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย  
ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการภาครัฐ
เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.3) ปรับวิธีการท างาน  จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการ 
ที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้
มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ 
ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์  
 

2) แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง  
 ภาครัฐเป็นกลไกส าคัญในการจัดสรรบริการและประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ  
การขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลังจึงถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้ภาครัฐ
ด าเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง 
บริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายในจ านวนที่เหมาะสม  
อย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐได้ทุกขั้นตอน และ 
มีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
 เป้าหมาย “หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต”ิ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้

กรอบความย่ังยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ด าเนินกรอบนโยบาย
การเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ ๆ  
เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย ส่งเสริม
การแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและ
ดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการช าระเงินหลักของประเทศ  

2.2) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการกีดกันทางการค้า
รูปแบบใหม่ ๆ และให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
แผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย การขยายฐานภาษี 
และการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2.3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณ 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจ
พื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์
และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน  

2.4) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี ให้มี
โครงสร้างในด้านการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงาน มีวิธีการที่ท าให้ประชาชนสามารถ
เข้าใจและตระหนักถึงระบบภาษีได้อย่างง่าย ให้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ า ลดการสะสม
ความมั่งคั่งที่กระจุกตัว อาทิ การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่มีผลประโยชน์
ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ และให้ส่งเสริมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 

2.5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่   
มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ
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เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปรับ
แนวทาง การด าเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ
เป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

 

3) แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าและให้บริการสาธารณะ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่และ

ขยายตัว มีอัตราก าลังภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น  
อย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการลงทุนของประเทศ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ 
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีจุดเน้นส าคัญประการหนึ่งในการปรับสมดุล  
ให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ
การให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันภาคส่วนอื่นได้มีขีดความสามารถในการจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแข่งขันกับภาครัฐได้  รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการให้กับประชาชนหลายรูปแบบ  
อาทิ การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในปัจจุบันให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชน ในรูปแบบ
โมเดลประชารัฐเป็นผู้ด าเนินการแทน  

การพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้าง
บทบาทของภาคส่วนอื่นในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย มีทางเลือก 
ที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อตอบโจทย์ที่ว่า
ประชาชนคือหัวใจส าคัญของการบริการสาธารณะ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ 
ที่เหมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะประชาชน การปรับสมดุล
ภาครัฐจึงเป็นแนวทางส าคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ ทั้งในด้านการปรับขนาดของภาครัฐและโครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับภารกิจด้านการก ากับดูแล การให้บริการในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น ให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาครัฐ 
ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะ โดยส่งเสริมประชาชนให้ได้มีส่วนร่วม และมีการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการให้ชุมชน ท้องถิ่นด าเนินการสร้างความเข้มแข็ง และมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ และปรับปรุงระบบภาษีของท้องถิ่นมีรายได้  
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการด าเนินงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 

เป้าหมาย 1 “เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการ
บริการสาธารณะ” และเป้าหมาย 2 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัย 
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ค่าคะแนน 
การประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด (LQM)” 
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แนวทางการพัฒนา 
3.1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนา 
ในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุน 
ให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมด าเนินการในบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ าซ้อน การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจ
ของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อก าหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐด าเนินการ อาทิ 
การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการก าหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐที่ส าคัญ สามารถตรวจสอบ 
การท างานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การก ากับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การก ากับการให้บริการ
สาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการค านึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐและจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจ 
ที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน 
การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการ และการท างานแบบจัดบริการร่วม 
เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมด าเนินภารกิจของ
ภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้ง
การก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิ ศทาง 
การพัฒนาประเทศในระยะยาว 

3.2) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได้   
มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระ
ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบ
ภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ ก าลังบุคลากร และองค์ความรู้  
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคีอื่น ๆ ที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม 
ทุกวัย และทุกเพศสภาวะ  

 

4) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ท าให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลง 
ไปโดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการ  
แบบดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐต้องน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของ
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ประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการ  
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้  ปรับเปลี่ยนสภาพการท างานภายในองค์กร  
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูล 
เชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัว 
โดยน าภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการของประชาชน เพื่อประชาชน และการท าให้
ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการสร้างคุณค่าของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
ที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อ  
การปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

เป้าหมาย “ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว” และใช้ตัวชี้วัด 
คือ “ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)” และ “สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย” 

แนวทางการพัฒนา 
4.1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”

สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อม  
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหาร
จัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่าง
องค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้
ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มี
มาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์   
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ าถึง 
แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ
และการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ  

4.3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ  
ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาด  
ที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท  ภารกิจ 
โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้  
เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐาน
ระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์
คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสร้างคุณค่าในการท างาน 
 

5) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ

ให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและให้
อ านาจไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ 
ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ ภาครัฐ
จ าเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจน
ออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้
เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ  
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 

เป้าหมาย “บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ” และ “สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง” 

แนวทางการพัฒนา 
5.1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน

และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคน
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ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิด
การหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ของประเทศได้อย่างคล่องตัว  

5.2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐ  
ทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว  
ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยน 
ระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและ
พิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

5.3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
ให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด
ในการท างานเพื่อให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่ างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วย 
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 
กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

5.4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
เพื่อให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
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ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน  
และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด 
ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและ  
ต่อสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ทางความคิดให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และมี คุ ณภาพเป็ นที่ ยอมรั บของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

20000101 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดล าดับขององค์การสหประชาชาต ิ

20000201 อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

60 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

50 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

40 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

30 อันดับแรก 
แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงาน
ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

20010101 ร้อยละ 100  
(ทั้งหมด 2,180

กระบวนงานแบ่งเป็น 
กระบวนงานในระบบ
อ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร 300 

กระบวนงาน  
และกระบวนงาน 

อื่น ๆ 1,880 
กระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 
ทุกกระบวนงาน 

(5,360 
กระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

20020101 แผนงาน/โครงการ
ภายใต ้15 ประเด็น
เร่งด่วนของแผน
แม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 50 ของ
โครงการที่ได้รับ
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ 

ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 75 ของ
โครงการที่ได้รับ
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ 

ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการทั้งหมด 
ที่ได้รับงบประมาณ 

มีผลสัมฤทธิ์ 
ต่อเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม 

ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วน
อื่นเข้ามาด าเนินการบริการสาธารณะ 

20030101 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องมี
สมรรถนะและสร้ างความทันสมั ย 
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน 

ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่ นได้ตามเกณฑ์ที่ ก าหนด 
(LQM) 

20030201 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

ระดับ Digital Government Maturity 
Model (Gartner) 

20040101 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 

20040102 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน
เพื่ อประชาชน ยึ ดหลั กคุ ณธรรม 
จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ  

  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน
เพื่ อประชาชน ยึ ดหลั กคุ ณธรรม 
จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิด
กฎหมายลดลง 

  ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ 30 

ลดลง 
ร้อยละ 40 

ลดลง 
ร้อยละ 50 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมายที่ 1 คือ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 1 คือ ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ (Citizen 
Satisfaction with Public Services and Institutions)  พบว่ า เป้ าหมายและตั วชี้ วั ดของแผนแม่ บท 
มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน (Serving Citizens Scorecards) โดย องค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) อย่างไรก็ตาม เป้าหมายและตัวชี้วัดย่อยของแผนแม่บทไม่พบความสอดคล้องกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดย่อยของนานาชาติทุกตัวโดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน   
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-

Operation and Development:  OECD)  ได้ จั ดท ารายงาน Government at a Glance 2019 เพื่ อวั ด
ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Public Sector Performance) และการน านโยบายของภาครัฐไปปฏิบัติของประเทศใน
กลุ่ม OECD โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐสามารถเชื่อมโยงเข้ากับประชาชนได้มากขึ้น (Reconnect with their 
People) สร้างความเท่าเทียม (Equality) และการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ( Inclusive Growth)  
การบริหารงานภาครัฐที่ใช้แนวคิดว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Peoplecentric) วัดประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ในด้านการเข้าถึง (Access) การตอบสนอง (Responsiveness) และคุณภาพในการให้บริการ (Quality) โดยวัด 
การบริการด้านการศึกษา (Education) สาธารณสุข (Health) ระบบยุติธรรม (Justice) เนื่องจากเป็นด้านที่กระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตประจ าวันของประชาชน นอกจากนี้ ยังวัดจากมุมมองของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐ 
และศึกษาตัวชี้วัดนานาชาติ แนวปฏิบัติของการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล และการปฏิรูปภาครัฐที่เน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง  

รายงาน Government at a Glance 2019 ได้วัดประสิทธิภาพของภาครัฐในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ (Public Finance and Economics) การจ้างงานภาครัฐ (Public 
Employment) สถาบัน (Institutions) กระบวนการงบประมาณ (Budgeting Practices and Procedures)  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) การก ากับดูแลด้านกฎระเบียบ (Regulatory 
Governance) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public Procurement) รัฐบาลดิจิทัลและข้อมูลเปิดภาครัฐ (Digital 
Government and Open Government Data) ผลการปฏิบัติงานของภาครัฐ (Core Government Results) 
และคุณภาพการให้บริการประชาชน (Serving Citizens) 
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ตัวชี้วัดระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน (Serving Citizens Scorecards) ได้ถูกใช้ตั้งแต่ 
ปี ค.ศ.2017 และพัฒนาโดยผูเ้ชี่ยวชาญจากประเทศในกลุ่ม OECD ทั้งนี้เกณฑ์ (Criteria) ของตัวชี้วัดมีดังนี ้

1) ตัวชี้วัดต้องเพียงพอกับสิ่งที่ต้องการจะวัด (Adequacy)  
2) ตัวชี้วัดต้องเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Relevance) 
3) ตัวชี้วัดต้องวิ เคราะห์จากข้อมูลที่ เพียงพอและครอบคลุม (Data Availability and 

Coverage) 
4) ตัวชี้วัดต้องค านึงถึงการแปลความหมายของข้อมูล (Data Interpretability) ต้องมี 

ความชัดเจนและเหมาะสมกับแต่ละด้าน เช่น การวัดการลงทะเบียนเข้าของผู้เข้าเรียนใช้กับการวัดการเข้าถึง
ระบบการศึกษาซึ่งต้องแตกต่างจากการวัดการเข้าถึงระบบสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด (Scorecards) 
ตัวชี้วัดระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน (Serving Citizens Scorecards) ได้ใช้กรอบของ

การวัดประสิทธิภาพของภาครัฐใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึง (Access) การตอบสนอง (Responsiveness) 
และคุณภาพในการให้บริการ (Quality) ของ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข (Health) การศึกษา (Education) 
และระบบยุติธรรม (Justice)  

การแปลความหมายของตัวชี้วัด (Scorecards Interpretation) 
ตัวชี้วัดแต่ละตัววัดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐแต่ละด้านจาก 3 ด้าน คือ  

ด้านการเข้าถึง (Access) การตอบสนอง (Responsiveness) และคุณภาพในการให้บริการ (Quality) และ
เปรียบเทียบแต่ละด้านจาก 3 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุข (Health) การศึกษา (Education) และระบบยุติธรรม 
(Justice) โดยด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ไม่สามารถจัดท าเป็นตารางไขว้ได้เนื่องจากไม่มีข้อมูล
ของทุกประเทศเปรียบเทียบกัน ในแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเทศจะถูกจัดอันดับว่าอยู่ต าแหน่งไหนใน 3  
ควอไทล์ ซึ่งได้แก่ (1) ควอไทล์แรก (Top-Third Quantile: Green) (2) ควอไทล์ที่สอง (Middle-Third 
Quantile: Orange), และ (3) ควอไทล์ที่สาม (Bottom-Third Quantile: Red) นอกจากนี้ยังจัดอันดับ 
ในแต่ละควอไทล์ โดยถ้ามีประเทศที่คะแนนเท่ากันจะถูกจัดอันดับให้เท่ากัน และมีลูกศรแสดงแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงของการจัดอันดับว่าดีขึ้น (Improved) คงที่ (Remained Stable) หรือลดลง (Declined) 

ค านิยามและวิธีการเก็บข้อมูล (Methodology and definitions) 
1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะและสถาบัน (Citizen satisfaction with 

public services and institutions)  เป็นการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการที่ ได้รับ 
ในด้านสาธารณสุข (Health) การศึกษา (Education) และระบบยุติธรรม (Justice) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
1,000 คนในแต่ละประเทศโดย Gallop World Poll 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบสาธารณสุข (Citizen satisfaction with the health 
care system) (0-100%) 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการศึกษา (Citizen satisfaction with the 
education system and schools) (0-100%) 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบยุติธรรมและศาล (Citizen confidence in the 
judiciary system and the courts) (0-100%) 

2) การเข้าถึงบริการสาธารณสุข (Financial and geographic access to care) เป็นการสอบถาม
ความคิดเห็นว่าในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ประชาชนต้องการใช้บริการทางการแพทย์หรือมีความจ าเป็นต้องใช้
บริการ แต่ไม่ได้รับบริการ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะทาง ระยะเวลา หรือค่าใช้จ่าย เก็บข้อมูลโดย European 
Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 

 การเข้าถึงบริการสาธาณสุข แบ่งตามระดับรายได้ (Unmet care needs for medical 
examinations by income level) (%) 

 ค่าใช้จ่ายที่ประชาชนจ่ายด้านการแพทย์เทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน (Out-of-
pocket medical expenditure as a share of final household expenditures) (%) 

 ความหนาแน่นของจ านวนแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน (Physician density by 
Territorial Level 2 regions) 

3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงระบบการศึกษา (Financial access to education) เป็นการเก็บ
ข้อมูลว่าประชาชนมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากที่รัฐบาลจ่ายให้หรือไม่ (Subsidy) เก็บข้อมูลโดย UNESCO-OECD 
Eurostat (UOE) 

 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลังจาก Transfer (Share of private expenditures on 
education after transfers (0-100%) 

 จ านวนประชาชนที่เข้าศึกษาชั้นปฐมวยั (Enrolment at age 3 and 4 in early childhood 
and pre-primary education) (0-100%) 

 อัตราการเข้าศึกษาต่อระดับ tertiary (First-time tertiary entry rates) (0-100%) 
4) การเข้าถึงบริการด้านกฎหมายและยุติธรรม (Access to legal and justice services) 

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1 ,000 คนในเมืองใหญ่ 3 เมืองแรกของแต่ละประเทศโดย World Justice 
Project General Poll 

 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนที่ขอค าปรึกษาด้านกฎหมายและได้รับการแก้ไขข้อพิพาท 
ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (Percentage of individuals who received legal advice and who took actions 
to solve their disputes over the past two years) (0-100%) 

 สาเหตุที่ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือทางด้านกฏหมายเพื่อแก้ไขข้อพิพาท (Top three 
reasons for not attempting to obtain legal assistance to resolve a dispute) 

 สาเหตุที่ไม่กระท าการใด ๆ เลยเพื่อแก้ไขข้อพิพาท (Reasons for not taking action 
to resolve a dispute) 
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5) การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อบริการสาธารณสุข (Responsiveness of 
health systems to patient needs) เก็บข้อมูลโดย Commonwealth Fund International Health Policy 
Survey of Older Adults 

 เปอร์เซ็นต์ของคนไข้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินการรักษาทางการแพทย์เท่าที่ต้องการ 
(Percentage of patients involved in decisions about treatment or care as much as they wanted 
by their regular doctor) (0-100%) 

 เปอร์เซ็นต์ของคนไข้ที่รอคิวเพื่อพบแพทย์มากกว่า 2 เดือนขึ้นไป (Percentage of 
patients who waited two months or more for a specialist appointment) (0-100%) 

 การผ่าตัด hip fracture หลังจากที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล (Hip 
fracture surgery initiation after admission to hospital) 

6) การตอบสนองต่อระบบการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (Responsiveness of 
education systems to special needs) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์มากกว่า 1.7 ล้านคน โดย  the 
European Union Labor Force Survey 

 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนที่ออกจากระบบการศึกษาและไม่ได้ท างาน Percentage of early 
leavers from education and training aged 18-24 years who are not currently working (0-100%) 

 สาเหตุที่โรงเรียนขาดครูในการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (Schools with 
shortage of qualified teachers in teaching students with specific needs in lower secondary education) 

 เปอร์เซ็นต์ของการตัดสินใจเรื่องต่างๆในโรงเรียน (Percentage of decisions taken at 
the school levels in public lower secondary education) 

7) ความรวดเร็วในการให้บริการด้านความยุติธรรม (Timeliness of civil justice services) 
เก็บข้อมูลโดย the Council of Europe European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 
database 

 ระยะเวลาในการแก้ไขข้อพิพาท เกี่ยวกับคดีแพ่งและพาณิชย์ และปกครอง (civil, 
commercial, administrative cases ( Disposition time for civil, commercial, administrative and 
other cases) (วัน) 

 ระยะเวลาในการแก้ไขข้อพิพาท เกี่ยวกับ คดีแพ่งและพาณิชย์ (Disposition time for 
litigious civil and commercial cases) (วัน) 

 ระยะเวลาในการแก้ ไขข้อพิพาท เกี่ยวกับคดีปกครอง (Disposition time for 
administrative cases) (วัน) 

8) คุณภาพของการให้บริการสาธารณสุข (Quality of health care) เก็บข้อมูลจาก 
 อัตราการเสียชีวิตหลังจากการเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลด้วยโรค AMI (Thirty-

day mortality after admission to hospital for AMI) 
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 อัตราการเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลด้วย Asthma and COPD (Asthma and 
COPD hospital admission in adults) 

 อัตราการเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลด้วย CHF (Congestive heart failure (CHF) 
hospital admission in adults) 

9) ประสิทธิภาพของนักเรียนและความเท่าเทียมในระบบการศึกษา (Student performance 
and equity in education) เก็บข้อมูลจากนักเรียนทั้งหมด 346,852 คน โดย the PIRLS 

 คะแนน PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)  scores) 
(คะแนน) 

 คะแนน PIRLS ของนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนที่นักเรียน 75% สามารถอ่านและเขียนได้ 
(Score on PIRLS for students who attend a school where over 75% of the students enter with some 
reading and writing skills) (คะแนน) 

 คะแนน PIRLS ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (Score on PIRLS by sense 
of belonging and percentage of students showing high sense of belonging) (คะแนน) 

10) ประสิทธิภาพและความยุติธรรมในระบบยุติธรรม (Effectiveness and fairness of the 
justice system) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนในเมืองใหญ่ 3 เมืองแรกของแต่ละประเทศโดย 
World Justice Projects’ Rule of Law Index 

 ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฏหมายและไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล (Effective 
enforcement of civil justice and freedom from improper government influence) (คะแนน 0-1) 

 ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในศาลยุติธรรม (Effectiveness/timeliness of criminal 
justice courts adjudication system and the extent of the use of violence to redress personal 
grievances) (คะแนน 0-1) 

 อาชญากรรมถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Crime is effectively controlled) (คะแนน 
0-1) 

เป้าหมายที่ 2 คือ ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 
พบว่า มีความสอดคล้องกับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) 
จั ดท า โดยองค์กรสหประชาชาติ  ( United Nations Department of Economic and Social Affairs)  
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายและตัวชี้วัดย่อยของแผนแม่บทไม่พบความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดย่อย
ของนานาชาติทุกตัวโดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน   
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (E-Government Development Index: EGDI) จัดท าโดยองค์กร

สหประชาชาติ  (United Nations Department of Economic and Social Affairs)  เริ่ มด าเนินการตั้ งแต่ 
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ปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ 
เพื่อให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสะท้อนถึงความสามารถของภาครัฐในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาจากดัชนี 3 ตัว ได้แก่ 
การให้บริการออนไลน์ (Online Service Index) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication 
Infrastructure Index) และทุนมนุษย์ (Human Capital Index) นอกจากนี้ ในปี 2018 ได้มีการจัดท าดัชนีเพิ่มเติม 
2 ดัชนี คือ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (E-Participation Index) และดัชนีให้การบริการ
ออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น (Local Online Service Index: LOS) โดยมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0  
(ค่าคะแนนน้อยที่สุด) ถึง 1 (ค่าคะแนนมากที่สุด) ในปี ค.ศ.2018 ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ส ารวจจากประเทศ 
ที่เป็นสมาชิกจ านวน 193 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 73 มีค่าคะแนนที่ 0.6543 

ค านิยามและวิธีการเก็บข้อมูล (Methodology and definitions) 
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) ค านวณจากคะแนน

เฉลี่ยที่ท าให้เป็นค่าปกติ (weighted average of normalized scores) ของดัชนี 3 ตัว คือ การให้บริการ
ออนไลน์ (Online Service Index) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure 
Index) และทุนมนุษย์ (Human Capital Index) ซึ่งท าให้ค่าดัชนีรัฐบาลอิเล็ทรอนิกส์ที่ได้สามารถแยก
วิเคราะห์ในแต่ละประเทศได้ (can be extracted and analyzed independently) 

 

𝐸𝐺𝐷𝐼 =  
1

3
(𝑂𝑆𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 + 𝑇𝐼𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 + 𝐻𝐶𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑) 

 

ที่มา: United Nations E-Government Survey 2018 ภาคผนวก หน้า 199 

1) ดัชนีการให้บริการออนไลน์ (Online Service Index: OSI) 
ดัชนีการให้บริการออนไลน์พิจารณาจาก The 2018 Online Service Questionnaire 

(OSQ) ซึ่งประกอบไปด้วย 140 ค าถาม ได้แก ่
 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ข้อมูล และการศึกษาของผู้หญิง 

( Information about women’ s right to access to sexual/ reproductive healthcare, information 
and education (policy/legislation)) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดข้อมูลเปิด (Information about using open data sets) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าลังจะเกิดขึ้น ( Information about upcoming 

procurements) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้น ( Information about 

upcoming e-participation activities) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางอาชีพให้เยาวชน ( Information about technical 

and vocational skills training for youth) 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรืองบประมาณด้านการคุ้มครองทางสังคม ( Information 
about social protection policy or budget) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าในการให้บริการ ( Information about services in partnership 
with third parties) 

 ข้อมูล เกี่ ยวกับสาธารณูปโภคในโรงเรียน ( Information about schools with 
accessible facilities) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติ เหตุบนถนน ( Information about road traffic 
accidents statistics) 

 ข้อมลูเกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน (Information about road safety) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ประมูลของภาครัฐ ( Information about results 

of any government procurement/bidding process) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการ reproductive (Information 

about reproductive health-care services) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ ( Information about reduction, recycling and 

reuse of waste) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานในภาครัฐแบ่งตามเพศ ( Information about public sector 

work force distribution by gender) 
 ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดบริการให้คนยากไร้ /กลุ่มอ่อนไหว( Information about 

programs/initiatives benefiting the poor or vulnerable groups) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับค าชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล (Information about privacy statement) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายหลักของภาครัฐ (Information about primary government 

expenditures) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวังมลพิษ ( Information about pollution and 

precautionary measures) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Information about personal data 

protection) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการช าระเงินค่าบริการของภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆ ( Information 

about payments for government services through different channels) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของภาครัฐ ( Information about organizational 

structure of the government) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ/นโยบายระดับชาติของภาครัฐ ( Information about 

national budget or budget policy) 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น ( Information about local/regional 
government agencies) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฏระเบียบด้านการต่อต้านการแบ่งแยก ( Information 
about laws and regulations against discrimination) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฏระเบียบของแรงงาน (Information about labor laws 
and regulation) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (formation about housing 
support for older persons) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในเหตุการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพ (Information 
about health-emergency preparedness) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย/งบประมาณด้านสุขภาพ (Information about health policy 
or budget) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับ CIO ภาครัฐที่มีออนไลน์ ( Information about government-wide 
Chief Information Officer (CIO) or equivalent online) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ทุนของภาครัฐ (Information about government scholarship 
programs or education funding) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย/กฎหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศ( Information about 
gender equality (policy/legislation)) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการอย่างเท่าเทียม ( Information about 
equal access to education for persons with disabilities) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเข้าถึงการศึกษาของเด็กในสถานการณ์อ่อนไหว 
(Information about equal access to education for children in vulnerable situations) 

 ข้อมู ล เกี่ ย วกับนโยบาย/งบประมาณด้ านสิ่ งแวดล้ อม  ( Information about 
environment-related policy or budget) 

 ข้อมูล เกี่ ยวกับนโยบาย/งบประมาณด้ านการจ้ า งงาน ( Information about 
employment/labor policy or budget) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าดับ (Information about electricity or power outage) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย/งบประมาณด้านการศึกษา ( Information about education 

policy or budget) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กปฐมวัย ( Information about early childhood 

development, care and pre-primary education) 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Information about diseases affecting older 
persons) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเป็นพลเมือง (Information about citizenship application) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ ( Information about citizen’s 

rights to access government information) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของรัฐ ( Information about affordable public 

housing) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ( Information about accessible 

public transportation) 
 การมีพอรท์ัลที่เป็นปัจจุบัน (Existence of up-to-date information on the portal) 
 การมีเครื่องมือเพื่อได้ข้อมูลในการพิจารณานโยบาย (Existence of tools to obtain 

inputs for policy deliberation) 
 การมีการสนับสนุน digital ID (Existence of support for authentication or digital ID) 
 การมีการสนับสนุนภาษาทางราชการ (Existence of support for all official languages) 
 การมีคุณสมบัติเครือข่ายทางสังคม (Existence of social networking features) 
 การมีคุณสมบัติความปลอดภัยในพอร์ทัล (Existence of security features on the portal) 
 การมีประสิทธิภาพ search engine (Existence of search engine effectiveness) 
 การมี site map (Existence of a site map) 
 การมีคุณสมบัติการค้นหาขั้นสูง (Existence of search and advanced search features) 
 การมีข้อมูลเปิดภาครัฐด้านการศึกษา การจ้างงาน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการคุ้มครอง

ทางสังคม (Existence of open government data on education, employment, environment, health and 
social protection) 

 การมีการแข่งขันของข้อมูลเปิด (Existence of open data competitions) 
 การมีเครื่องมือในการช่วยเด็กพิการในการเข้าถึงการศึกษา (Existence of online 

tools helping children with disabilities to participate at all levels of education) 
 การมีการฝึกทักษะออนไลน์ส าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ (Existence of online skills 

training for youths and/or adults) 
 การมีการบริการออนไลน์ส าหรับกลุ่มอ่อนไหว (Existence of online service for 

female-headed households, immigrants, migrant workers, refugees and or internally displaced 
persons, older persons, persons with disabilities, the poor (below poverty line), women, youth) 
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 การมีส่วนร่วมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ ด้านการศึกษา การจ้างงาน สิ่งแวดล้อม 
สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคม (Existence of online participation in public issues related to 
education, employment, environment, health and social protection) 

 การมีการบริการโทรศัพท์มือถือด้านการศึกษา การจ้างงาน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 
และการคุ้มครองทางสังคม (Existence of mobile services in education, employment, environment, 
health, social protection) 

 การมีการสนับสนุนสด (Existence of live support functionality) 
 การมีความเชื่อมโยง/การอ้างอิงถึงการศึกษาระดับ technical, vocational and 

tertiary (Existence of linkage/reference to technical, vocational and tertiary education) 
 การมีความเชื่อมโยงระหว่างพอร์ทัลของระดับชาติกับระดับกระทรวงด้านการศึกษา 

การจ้างงาน และสาธารณสุข (Existence of linkage between national portal and sectoral/ministerial 
services of education, employment/labo-r and health) 

 การมีคุณสมบัติการช่วยเหลือต่างๆ (Existence of help, FAQs, contact us features) 
 การมีความเชื่อมโยง/การอ้างอิงถึงการช่วยเหลือด้านการจ้างงานเยาวชน (Existence 

of help links and references for youth employment) 
 การมีการเข้าถึงบริการของภาครัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Existence of free access to 

government services through kiosks, community centers, post offices, libraries, public spaces 
of free Wi-Fi) 

 การมีคุณสมบัติในการก าหนดค่าต่าง ๆ (Existence of features to configure font 
size, type, color and background color) 

 การมีคุณสมบัติในการเข้าถึง (Existence of features relates accessibility) 
 การมีความปลอดภัยทางดิจิทัล/กฎหมายออนไลน์ (Existence of digital security or 

cybersecurity act/legislation online) 
 การมคีวามสามารถของเว็บไซต์ในการใช้ข้าม browser (Existence of cross-browser 

compatibility of website including in mobile/smartphones) 
 การมีผลการปรึกษาออนไลน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Existence of an 

outcome of an e-consultation resulted in new policy decisions) 
 การมีนโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐออนไลน์ (Existence of an open government data 

policy online) 
 การมีแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ (Existence of an e-procurement platform) 
 การมีค าแถลงนโยบายของการมีส่วนร่วมออนไลน์ (Existence of an e-participation 

policy/mission statement) 
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 การมีพอร์ทัลระดับชาติ (Existence of a national portal, an open data portal) 
 การมีรัฐบาลออนไลน์ (Existence of a national e-government/digital government 

strategy online) 
 การมีแอพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือในการบริการรัฐบาลออนไลน์ (Existence of a mobile 

app to provide e-government services) 
 การมีคลังค าศัพท์ใน portal (Existence of a data dictionary or metadata repository 

in the portal) 
 การมีคู่มือ/ค าแนะน าในการใช้ portal (Existence of tutorials and/or guidance for 

using the portal) 
 ความสามารถในการยื่นรายได้/ภาษีออนไลน์ (Ability to submit online income and 

other taxes) 
 ความสามารถในการขอชุดข้อมูลเปิดชุดใหม่ (Ability to request new open data sets) 
 ความสามารถในการรายงานออนไลน์เกี่ยวกับการแบ่งแยก (Ability to report online 

any form of discrimination) 
 ความสามารถในการรายงานออนไลน์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์/การล่วงละเมิดทางเพศ/การ

แสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ (Ability to report online about trafficking, sexual abuse or other form 
of exploitation) 

 ความสามารถในการรายงานการประพฤติมิชอบของข้าราชการ/หน่วยงานราชการ (Ability 
to report and track unethical behavior of public servants/institutions) 

 ความสามารถในการรายงานการฝ่าฝืนกฎหมาย (Ability to report a violation of labor law) 
 ความสามารถในการจดทะเบียนรถออนไลน์ (Ability to register online for vehicle) 
 ความสามารถในการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ออนไลน์ (Ability to register online for a 

new business) 
 ความสามารถในการรับการปรับปรุง/แจ้งเตือนประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา การจ้างงาน 

สาธารณสุข การคุ้มครองทางสังคม สภาพอากาศ เทคโนโลยีการเกษตร (Ability to receive updates or 
alerts on issues related to education, employment, health, social protection, weather 
conditions or agricultural technology) 

 ความสามารถในการรับการปรับปรุง/แจ้งเตือนประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Ability to 
receive updates or alerts on environment-related issues) 

 ความสามารถในการจ่ายบิลค่าประปา/ไฟฟ้าออนไลน์ (Ability to pay for water, 
energy bills online) 
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 ความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียมของรัฐ (Ability to pay for any government 
related fees) 

 ความสามารถในการตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ (Ability to monitor 
and evaluate existing government procurement contracts) 

 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ออนไลน์ (Ability to make address change online) 
 ความสามารถในการประกาศนโยบายออนไลน์ (Ability to make a police declaration 

online) 
 ความสามารถในการร้องเรียนบริการสาธารณะ (Ability to file complaint for public 

services) 
 ความสามารถในการลงทะเบียนเพื่อการศึกษาระดับชั้นประถม/มัธยมออนไลน์ (Ability to 

enroll online for primary or secondary education) 
 ความสามารถในการขอความคุ้มครองทางสังคมออนไลน์ (Ability to apply online for 

social protection) 
 ความสามารถในการสมัครทุนรัฐบาลออนไลน์ (Ability to apply online for government 

scholarships/fellowships) 
 ความสามารถในการขอบัตรประชาชนออนไลน์ (Ability to apply for personal ID cards 

online 
 ความสามารถในการขอทะเบียนสมรสออนไลน์ (Ability to apply for marriage certificates 

online) 
 ความสามารถในการขอโฉนดที่ดินออนไลน์ (Ability to apply for land title registration 

online) 
 ความสามารถในการสมัครงานของรัฐบาลออนไลน์ (Ability to apply for government jobs 

online) 
 ความสามารถในการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมออนไลน์ (Ability to apply for 

environment-related permits online) 
 ความสามารถในการขอใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์ (Ability to apply for driver’s license 

online) 
 ความสามารถในการขอใบมรณบัตรออนไลน์ (Ability to apply for death certificates 

online) 
 ความสามารถในการขอใบอนุญาต/ลิขสิทธิ์ของธุรกิจออนไลน์ (Ability to apply for 

business licenses or patents online) 
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 ความสามารถในการขอใบอนุญาตอาคารออนไลน์ (Ability to apply for building permits 
online) 

 ความสามารถในการขอใบสูติบัตรออนไลน์ (Ability to apply for birth certificates online) 
 ความสามารถในการขอวีซ่าออนไลน์ (Ability to apply for any visa to enter or transit 

through this country) 
 ความสามารถในการเข้าถึง/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Ability to access/modify own data) 
ดัชนีการให้บริการออนไลน์ถูกท าให้เป็นค่าปกติจาก 0-1 คะแนน (The total number of 

points scored by each country is normalized to a range of 0 to 1. The online index value for a given 
country is equal to the actual total score less the lowest total score divided by the range of total 
score values for all countries.) ยกตัวอย่าง ค่าดัชนีของประเทศนั้นคือ 114 ค่าต่ าสุดของทุกประเทศคือ 0 
ค่าสูงสุดของทุกประเทศคือ 153 

 

𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 "x") =  
(114 − 0)

(153 − 0)
= 0.7451 
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2) ดัชนีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index: TII) 
ดัชนีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index: TII) 

พิจารณาจากดัชนี 5 ตัว ได้แก่  
 จ านวนการสมัครใช้โทรศัพท์บ้านต่อประชากร 100 คน (Fixed telephone subscriptions 

per 100 inhabitants)  
 จ านวนการสมัครใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน (Mobile cellular telephone 

subscriptions per 100 inhabitants)  
 จ านวนการใช้อินเตอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน (Percentage of Individuals using the 

Internet)  
 จ านวนการสมัครใช้บรอดแบนด์แบบมีสายต่อประชากร 100 คน (Fixed (wired) 

broadband subscriptions per 100 inhabitants)  
 จ านวนการสมัครใช้บรอดแบนด์เคลื่อนที่ที่มีการใช้งานต่อประชากร 100 คน (Active 

mobile-broadband subscription per 100 inhabitants) 
หลังจากดัชนีแต่ละตัวถูกท าให้เป็นค่ามาตรฐาน (Z-score) ในขั้นแรก ดัชนีโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคมค านวณจากค่ามาตรฐานของดัชนี 5 ตัว ( the simple arithmetic mean of the five 
standardized indicators) ดังนี ้
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𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
= 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑍
− 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 /𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
+ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
+ 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒) 
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ในขั้นที่สอง ดัชนีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมถูกท าให้เป็นค่าปกติ (the TII composite 
value is normalized by taking its value for a given country, subtracting the lowest composite 
value in the Survey and dividing by the range of composite values for all countries.) ยกตัวอย่าง 
ค่าดัชนีของประเทศนั้นคือ -1.3813 ค่าต่ าสุดของทุกประเทศคือ -1.1358 ค่าสูงสุดของทุกประเทศคือ 2.3640 

 

𝑇𝐼𝐼 (𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 "x") =  
[1.3813 − (−1.1358)]

[2.3640 − (−1.1358)]
= 0.7192 
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3) ดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index: HCI) 
 อัตราการรู้หนังสือ (Adult literacy) (%)  
 อัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) (Gross enrollment ratio)  
 คาดการณ์จ านวนปีในโรงเรียน (Expected year of schooling)  
 ค่าเฉลี่ยจ านวนปีในโรงเรียน (Mean year of schooling)  
หลังจากดัชนีแต่ละตัวถูกท าให้เป็นค่ามาตรฐาน (Z-score) ในขั้นแรก ดัชนีทุนมนุษย์

ค านวณจากค่าเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ าหนักของดัชนี 4 ตัว (The HCI is a weighted average composite of 
the four indicators) ดังนี้  

 

𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

=
1

3
× 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 +

2

9
 × 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑒𝑛𝑟𝑜𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑍

− 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 +
2

9
 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 +

2

9
× 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
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ในขั้นที่สอง ดัชนีทุนมนุษย์ถูกท าให้เป็นค่าปกติ (the human capital composite value is 
then normalized by taking its composite value for a given country, subtracting the lowest 
composite value in the Survey and dividing by the range of composite values for all countries. ) 
ยกตัวอย่าง ค่าดัชนีของประเทศนั้นคือ 0.8438 ค่าต่ าสุดของทุกประเทศคือ -3.2354 ค่าสูงสุดของทุกประเทศคือ 
1.2752 
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𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 "x") =
[0.8438 − (−3.2354)]

[1.2752 − (−3.2354)]
= 0.9044  
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4) ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (E-Participation Index)  
ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนพิจารณาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูล

ออนไลน์ (E- information) การให้ค าปรึกษาออนไลน์ (E-consultation) และการตัดสินใจออนไลน์  
(E-decision-making) 

 Stage 1: ข้อมูลออนไลน์ (E-information: Enabling participation by providing citizens 
with public information and access to information without or upon demand) เป็นการสร้างให้เกิดการมี
ส่วนร่วม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อประชาชน ทั้งในรูปแบบที่ไม่ต้องร้องขอหรือตามการร้องขอ  

 Stage 2: การให้ค าปรึกษาออนไลน์ (E-consultation: Engaging citizens in contributions 
to and deliberation on public policies and services) เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการบริการสาธารณะ 

 การตัดสินใจออนไลน์ (E-decision-making: Empowering citizens through co-design 
of policy options and coproduction of service components and delivery modalities) เป็นการกระจาย
อ านาจสู่ประชาชน โดยการให้ประชาชนสามารถร่วมเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
การบริการและการส่งมอบบริการที่ทันสมัย 

ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนถูกท าให้เป็นค่าปกติ ( the EPI is 
normalized by taking the total score value for a given country, subtracting the lowest total score for 
any country in the Survey and dividing by the range of total score values for all countries.) ยกตัวอย่าง 
ค่าดัชนีของประเทศนั้น คือ 29 ค่าต่ าสุดของทุกประเทศคือ 0 ค่าสูงสุดของทุกประเทศคอื 38 

 

𝐸 − 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 "x") =
(29 − 0)

(38 − 0)
= 0.7632 
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5) ดัชนีให้การบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น (Local Online Service 
Index: LOSI)  

ดัชนีให้การบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ 
เทคโนโลยี (Technology) การให้ข้อมูล (Content Provision) การให้บริการ (Service Provision) และ 
การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation and Engagement) รายงานการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ปี ค.ศ. 2018 เป็นปีแรกที่ได้น าร่องการส ารวจการให้บริการออนไลน์ภาครัฐในระดับท้องถิ่น (Local Online 
Service Index: LOSI) ใน 40 เมืองทั่วโลก โดยใช้แบบประเมินในการส ารวจเว็บไซต์ของเทศบาลท้องถิ่น  
ในการให้ข้อมูลและบริการประชาชน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 60 ข้อ ใน 4 หัวข้อ  
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 เทคโนโลยี (Technology) เป็นการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เช่น ระบบน าทาง 
คุณภาพของเว็บไซต์ และการใช้งาน  

 การให้ข้อมูล (Content Provision) เป็นการประเมินการว่าข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์
มีคุณภาพ ครบถ้วน เป็นประโยชน์ และกระชับหรือไม่ รวมถึงการให้ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เอกสาร และ
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

 การให้บริการ (Service Provision) เป็นการประเมินบริการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
การออกใบอนุญาต รับสมัครงาน การจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานทางออนไลน์ และการตอบค าร้องของประชาชนในการข้อมูลทางอีเมล 

 การสร้างการมีส่วนร่วม (Participation and Engagement) เป็นการประเมินระบบ
การมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฟอร์มแสดงความคิดเห็น การส่งข้อร้องเรียน แบบสอบถามออนไลน์ และ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ บริการ และ
นโยบายท้องถิ่น 
  

ในภาพรวมพบว่าตัวชี้วัดในประเด็นการบริการประชาชนและการบริการภาครัฐ มีตัวชี้วัดบางส่วน 
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ต่างประเทศใช้ในการประเมินความพึงพอใจ คุณภาพ 
การให้บริการภาครัฐ ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับของไทยได้ ในขณะที่ตัวชี้วัด
ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างประเทศเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ไทยก าหนด 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/ 
 นานาชาต ิ

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดัที่
เหมอืนกนัหรือคล้ายกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ 

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

ประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึ งพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ (เฉลี่ยร้อยละ) 

20000101 ร้อยละ  ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ

ราชการ 

/ / 
ตัวชี้วัดระดับความพึง

พอใจคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
(Citizen satisfaction 
with public services 

and institutions) 

พิจารณาจาก 3 ด้าน คือด้านการเข้าถึง 
(Access) การตอบสนอง (Responsiveness) 
และคุณภาพในการให้บริการ (Quality) 

OECD 

ประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

ภาครั ฐมี การด า เนิ นการ 
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ด้ ว ย 
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการจัดล าดับขององค์การ
สหประชาชาต ิ

20000201 อันดับ ส านักงาน
รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การ
มหาชน) /
ส านักงาน

พัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การ

มหาชน) 

/ / 
ดัชนีรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Government 

Development Index: 
EGDI) 

พิจารณาจากดัชนี 5 ตัว ได้แก่ การให้บริการ
ออนไลน์ (Online Service Index) โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication 
Infrastructure Index) ทุนมนุษย์  (Human 
Capital Index) ดั ชนี การมี ส่ วนร่ วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (e-Participation 
Index) และดัชนีให้การบริการออนไลน์ของ
หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น (Local Online 
Service Index: LOS) 

United Nation 

แผนย่อยการพัฒนาบริการ
ประชาชน 

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนความส าเร็จของ
กระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

20010101 สัดส่วน  x x ไม่พบ  
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/ 
 นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดัที่
เหมอืนกนัหรือคล้ายกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ 

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่อยการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผล
สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ร้อยละของโครงการที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ต่ อเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20020101 ร้อยละ  x x ไม่พบ  

แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ  มี
ส่ วนร่ วมในการจัดบริการ
สาธ า รณะและกิ จกร รม
สาธารณะอย่างเหมาะสม 

ระดับความส าเร็จการเปิดให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการ
บริการสาธารณะ 

20030101 ร้อยละ  x x ไม่พบ  

แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทั นสมั ยในการจั ดบริ การ
สาธ า รณะและกิ จกร รม
สาธารณะให้กับประชาชน 

ค่าคะแนนการประเมินร้อย
ละของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่น าแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ได้ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด 
(LQM) 

20030201 ร้อยละ กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

x x เกณฑ์การวัดอิงกับ PMQA ของก.พ.ร.  

แผนย่อยการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 

ภาครั ฐมี ขี ดสมรรถนะสู ง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 

ระดับ Digital Government 
Maturity Model (Gartner) 

20040101 ระดับ (1-5) ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

(องค์การมหาชน) 
/ส านักงาน

พัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การ

มหาชน) 

x x   
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/ 
 นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดัที่
เหมอืนกนัหรือคล้ายกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ 

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่อยการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 

ภาครั ฐมี ขี ดสมรรถนะสู ง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 

สัดส่ วนของหน่วยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูง
ตามเป้าหมาย 

20040102 สัดส่วน ส านักงาน
ก.พ.ร. 

x x เกณฑ์การประเมินPMQA  

แผนย่อยการสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึด
หลั กคุณธรรม จริ ยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

ดั ชนี ค ว ามผู กพั น ข อ ง
บุคลากรภาครัฐ  

 ร้อยละ ส านักงาน
ก.พ.ร. 

x x ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  
ตามเกณฑ์การประเมินPMQA 

 

แผนย่อยการสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึด
หลั กคุณธรรม จริ ยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

สั ดส่ วนเจ้ าหน้ าที่ รั ฐที่
กระท าผิดกฎหมายลดลง 

 สัดส่วน  x x   

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมลูประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมา เดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนน 
จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด  
โดยการสืบค้นจาก Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูล
ภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมตวัชี้วัด ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 4 
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 
 

ประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับ
ขององค์การสหประชาชาต ิ

/  / 
 

 

แผนย่อยการพัฒนาบริการ
ประชาชน 

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

/   / 
 

แผนย่อยการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้ อยละของโครงการที่ มี ผลสัมฤทธิ์ ต่ อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

/   / 
 

แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน 
การจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม 

ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้า
มาด าเนินการบริการสาธารณะ 

/   / 
 

แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและ
สร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 

ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชน
สู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(LQM) 

 / 
 

 / 
 

ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

  / 
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนย่ อยการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว 

ระดับ Digital Government Maturity Model 
(Gartner) 

/   / 
 

แผนย่ อยการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว 

สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง
สูงตามเป้าหมาย 

/   / 
 

แผนย่อยการสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ /  
. 

 / 
 

แผนย่อยการสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมาย
ลดลง 

/   / 
 

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย  
(2) สรุปความเหมาะสมของตัวช้ีวัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (20) 
เป้าหมาย: บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ตัวชี้วัด Code 20000101: ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

การประเมินวัดความพึงพอใจนั้นไม่ปรากฏนิยามที่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการแบ่งประเภทของ
ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 25621 หรือ PMQA ดังนี ้

(1) ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ 
(3) ความไม่พึงพอใจ 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่มารับบริการจากส่วนราชการ 
  

                                           
1 ดูเพิ่มเติมที่ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=62528&filename=index 
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วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
เกณฑ์มาตรวัดระดับความพึงพอใจแบบ Rating Scales ตั้งแต่ระดับคะแนน 1 - ระดับคะแนน 52  

ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ 
1.00-1.99 (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.00-69.99)  พึงพอใจน้อยที่สุด 
2.00-2.99 (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.00-74.99) พึงพอใจน้อย 
3.00-3.99 (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.00-79.99) พึงพอใจปานกลาง 
4.00-4.99 (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.00-84.99) พึงพอใจมาก 
5.00 (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.00-100.00) พึงพอใจมากที่สุด 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 65% 35% 0% 
Measurable 65% 24% 12% 
Controllable 65% 18% 18% 
Affordable 65% 29% 6% 
Comparable 53% 18% 29% 

 
  

                                           
2 กรณีตัวอย่างการวัดความพึงพอใจตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดูรายละเอียดได้ที่ 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=64844&filename=index 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทที่ 20 อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาคุณภาพของการจัดเก็บข้อมูลด้วย และควรพัฒนาเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง 

 ควรเพ่ิมการวัดความไม่พึงพอใจตามนิยามตัวช้ีวัดตลอดจนการวัดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และการวัดตามระเบยีบกฎหมาย 
 ควรก าหนดมิติในการประเมินความพึงพอใจให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีเครื่องมือ มาตรวัดและนิยามในกา รวัด 

ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่เป็นมาตรฐานกลาง อันอาจท าให้ไม่สามารถ Comparable และ Controllable ได้ ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดเครื่องมือ มาตรวัด และนิยาม 
การวัด รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวัดประเมินให้ชัดเจน 

 ควรมีการนิยามค าว่า "คุณภาพการให้บริการ" เนื่องจากในเป้าหมายเน้นเรื่อง "ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น" ซึ่งตัวช้ีวัดนี้อาจไม่สะท้อนประเด็นเรื่องประสิทธิภาพ 
 วิธีการในการเก็บข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจ ควรจะครอบคลุมผู้รับบริการให้ทั่วถึงและเป็นการส ารวจข้อมูลจากผู้รับบริการจริง กระบวนการจัดเก็บข้อมูล

เพื่อประเมินตัวช้ีวัดต้องสามารถสะท้อนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากผู้รับบริการจริงได้  
 การก าหนดเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ควรท าการทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนให้มีความเหมาะสม หรือชื่อตัวชี้วัดอาจเปลี่ยนเป็น “ร้อยละความพึงพอใจ” เพื่อให้

ชัดเจนและสอดคล้องกับหน่วยวัด 
 หากน าเกณฑ์ไปประเมินวัดเสนอให้ท าการระบุงานที่ให้บริการประชาชนโดยวัดจากงานแต่ละงาน เพื่อสามารถน างานที่ต้องปรับปรุงหรือคะแนนความพึงพอใจน าไป

แก้ไขหรือปรับปรุงได้ตรงจุดและพัฒนาภาครัฐให้สามารถให้บริการประชาชนได้เพิ่มขึ้นและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable  

 มาตรวัดหรือมาตรฐานการประเมินความพึงพอใจที่สศช.ก าหนดมานั้นยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น สศช. ต้องก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมิน อาทิ  
ส่วนราชการประเมินด้วยตนเองหรือให้ Third Party เป็นผู้ประเมินหรือก าหนดให้ Third Party เป็นผู้คัดกรอง เป็นต้น รวมถึงระบุเครื่องมือในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ที่ชัดเจนเพื่อเป็นคู่มือกลางแก่หน่วยงานในการน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง   
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ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Controllable  
 ข้อมูลยังมีความไม่ชัดเจนในประเด็นเรื่องหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมิน  

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Comparable  
 ยังไม่มีมาตรวัดที่แน่ชัด ท าให้ยากแก่การเปรียบเทียบกับระหว่างประเทศ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเป้าหมายเหมาะสมระดับหนึ่ง แต่ส านักงาน ก.พ.ร. ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการจัดเก็บควรรอให้ด าเนินการเรียบร้อยก่อน เมื่อมีข้อมูล

ก่อนแล้วค่อยใช้ปีที่มีข้อมูลเป็น Baseline ต่อไป 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เนื่องด้วยเป้าหมาย คือ ต้องการวัดบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  ที่ปรึกษาเห็นว่า ในประเด็นการวัดประสิทธิ ภาพ 
การให้บริการภาครัฐเป็นเรื่องที่วัดได้ยาก และในการบรรลุเป้าหมายของรัฐนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก การวัดประสิทธิภาพหรือการดูควา มคุ้มค่าอาจขัดแย้งกับ 
การท าหน้าที่พื้นฐานแห่งรัฐ เพราะการให้บริการภาครัฐในบางเรื่องเป็นเรื่องของความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ซึ่งการวัดประสิทธิภาพอาจไม่ตอบโจทย์ดังกล่าว 
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เห็นด้วยกับค่าเป้าหมายแต่ควรมีการจัดท าข้อมูลรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส่วนราชการต่าง  ๆ โดยน าผลการส ารวจประจ าปีของ 
ทุกส่วนราชการมารวมกัน โดยอาจให้ส านักงานก.พ.ร.เป็นผู้จัดท าระบบข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวัดที่เป็นมาตรฐานกลางและใช้วัดประเมินทุกส่วนราชการในภาพรวม 
และประเมินความเหมาะสมของค่าเป้าหมายเป็นระยะร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในค่าเป้าหมายที่สอดคล้องในช่วงเวลาน้ัน 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของส่วนราชการในภาพรวม 

ร้อยละ  / ส านักติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. 

ส านักงาน ก.พ.ร. รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการในภาพรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระดับความพึ งพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ (เฉลี่ยร้อยละ) 

เป้าหมาย บริการของ
รัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ ก าหนด
โดยที่ปรึกษา 

     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ควรหารือ
ส่วนราชการ
ร่วมกันใน
อนาคต 

ควรหารือ
ส่วนราชการ
ร่วมกันใน
อนาคต 

ควรหารือ
ส่วนราชการ
ร่วมกันใน
อนาคต 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (20) 
เป้าหมาย: ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ตัวชี้วัด Code 20000201: ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาต ิ
นิยามของตัวชี้วัด 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) เป็นการประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ  
เพื่อให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสะท้อนถึงความสามารถของภาครัฐในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน โดย 
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาจากดัชนี 3 ตัว ได้แก่ การให้บริการออนไลน์ (Online Service Index) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure 
Index) และทุนมนุษย์ (Human Capital Index) ทั้งนี้ ในปี 2018 ได้มีการเพิ่มดัชนีขึ้นอีก 2 ดัชนีคอื ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (E-Participation Index) 
และดัชนีให้การบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น (Local Online Service Index: LOS) โดยก าหนดให้มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (ค่าคะแนนน้อยที่สุด) ถึง 1 (ค่า
คะแนนมากที่สุด) ผ่านการส ารวจจากประเทศที่เป็นสมาชิกจ านวน 193 ประเทศ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

 ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ค านวณจากคะแนนเฉลี่ยที่ท าให้เป็นค่าปกติของดัชนี 3 ตัว คือ การให้บริการออนไลน์ (Online Service Index: OSI) โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index: TII) และทุนมนุษย์ (Human Capital Index: HCI) โดยมีสูตรการค านวณดังนี้  

 

𝐸𝐺𝐷𝐼 =  
1

3
(𝑂𝑆𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 + 𝑇𝐼𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 + 𝐻𝐶𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑) 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 38% 50% 13% 
Measurable 40% 47% 13% 
Controllable 27% 33% 40% 
Affordable 27% 40% 33% 
Comparable 47% 40% 13% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมายบางส่วนแต่ยังไม่มีความชัดเจน  
 ตัวชี้วัดไม่สามารถใช้ขับเคลื่อนส่วนราชการในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ได้ เพราะเป็นการวัดภาพรวมของทั้งภาครัฐ  อีกทั้งการเก็บข้อมูล 

ไม่ครอบคลุมหรือสามารถสะท้อนภาพรวมของทั้งประเทศได้ เพราะเป็นการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานบางหน่วยจึงไม่สามารถเป็นตัวแทนภาพรวม 
ทั้งประเทศ เช่น เก็บเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ เท่านั้น 

 ส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (DGA) ควรให้ข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติมและส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสค์วรเป็นหน่วยงานในการจัดท าการประเมิน  
 ควรมีตัวชี้วัดที่สะท้อนการด าเนินการเป็นรายส่วนราชการ  
 ควรสะท้อนมิติส าคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
 ส่วนราชการต่าง ๆ ยังไม่มีฐานข้อมูลตัวชี้วัดดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
 กระบวนการวัดอาจไม่สามารถควบคุมได้  
 ควรปรับตัวชี้วัดให้สามารถวัดได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ประเทศไทย  
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 ควรตั้งค่าเป้าหมายดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง  ส าหรับให้ส่วนราชการสามารถท าได้และควรก าหนดค่าเป้าหมายไม่ให้สูงเกิน 
ความเป็นจริง ทั้งนี้ควรก าหนดระดับค่าเป้าหมายเพียง 1-5 ระดับเท่านั้น 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable  

 ควรประเมินวัดให้ครอบคลุมและสามารถเป็นตัวแทนของประเทศได้  
 ยังเป็นที่ถกเถียงว่าตัวชี้วัดจ าเป็นต้องประเมินด้วยเครื่องมือการจัดอันดับขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ หรืออาจสามารถใช้วัดความกา้วหน้าของประเทศไทยได้ 

แต่หากใช้ในการเปรียบเทียบกับนานาชาติอาจต้องใช้การประเมินด้านอื่น  
 สามารถวัดผลเป็นอันดับ/ค่าคะแนน ได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดระดับสากล แต่เนื่องจากไม่มีค าอธิบายตัวชี้วัดอย่างละเอียด ท าให้ไม่สามารถเข้าใจตัวชี้วัด

ได้และต้องรอการจัดอันดับจากสหประชาชาติ   
 ตัวชี้วัดมีมิติที่เป็นองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น ในแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐอาจไม่ได้ด าเนินการในทุกองค์ประกอบ 

ตัวชี้วัดจึงสามารถน ามาใช้ประเมินวัดได้ในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งอาจขับเคลื่อนงานของหน่วยงานภาครัฐไม่ได้  
 ควรมีรายละเอียดของเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่อาจมีการทบทวนความเหมาะสมของบริบทประเทศไทยในการใช้ตัวชี้วัดดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดล าดับโ ดยองค์การ

สหประชาชาติด้วย  
ข้อเสนอ การด าเนินการประเมินวัดควรจัดท าให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทุกส่วน เพื่อให้สามารถสะท้อนภาพรวมของทั้งประเทศได้ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมดีแล้ว ตัวชี้วัดของสพร.กับตัวช้ีวัดของสภาพัฒน์มีความสอดคล้องกันอยู่แล้ว 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ก าหนดความเชื่อมโยงไว้ในแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมี 

ความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายของ สศช. อยู่แล้ว3 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับ
ขององค์การสหประชาชาติ 

United Nations E-Government 
Survey 

อันดับ /  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
United Nations E-Government Survey N/A 102 N/A 77 N/A 73 N/A 57 

                                           
3 https://www.dga.or.th/upload/download/file_64fed5ed174a206d22689887dbc5c82d.pdf 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดล าดับขององค์การ
สหประชาชาติ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้      

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก 

อยู่ใน 
กลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนา

สูงสุด 50 
อันดับแรก 

อยู่ใน 
กลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนา

สูงสุด 40 
อันดับแรก 

อยู่ใน 
กลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนา

สูงสุด 30 
อันดับแรก 

ผลการด าเนินงาน  N/A 1024 N/A 775 N/A 736 N/A 577 N/A N/A N/A N/A N/A 

  

                                           
4 https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf 
5 https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2016-Survey/E-Government%20Survey%202016.pdf 
6 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 
7 https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf 
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แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมาย: งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด Code 20010101: สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 
นิยามของตัวชี้วัด  

ด้วยรัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติการบริหารงานแล ะ 
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กฎหมายตราขึ้นเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด การปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล อันจะน าไป สู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่มีระบบการท างานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชนได้รับความ
สะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐได้  

ดังนั้น แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563–2565 จึงมุ่งเน้นการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล 
ด้วยการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อให้การท างานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลอั นจะก่อให้เกิด 
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนและภาคเอกชนพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณช นเพื่อส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถบริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 1: ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการจัดท าข้อมูลดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล 
 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการจัดท าข้อมูลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานภาครัฐเร่งปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ส่งเสริมและติดตามการปรับเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีมาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือส าเนากระดาษ

ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลและติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 2: ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน 
 ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการพัฒนาบรกิารดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัล 
 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐาน การพัฒนาบริการดิจิทัลส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 ส่งเสริมและติดตามการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการที่ส าคัญ: โดยติดตามผลการปรับลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  
 หน่วยงานภาครัฐเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการและบริการที่ส าคัญให้อยู่ในรูปแบบบริการดิจิทัลที่ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 ส่งเสริมการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน: ซึ่งเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบริการธุรกรรมปริมาณมากแล ะ 

มีผลกระทบสูงและขยายไปทุกหน่วยงานในระยะถัดไป 
กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล 

 ยกระดับทักษะและทัศนคติด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพ่ิมทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้พร้อมรับกับการท างานในยุคดิจิทัล 
 สร้างกลไกการบริหารและการก ากับการท างานด้านดิจิทัลทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 สนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลที่จ าเป็นในการเพิ่มความสามารถในการท างานในสภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัล: โดยจัดให้มีเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ 

การท างานภายในหน่วยงานและเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน 
 สนับสนุนมาตรการหรือกลไกที่จ าเป็นในการลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล: โดยทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ  

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมหาแนวทางการแก้ไขหรือมาตรการ
สนับสนุนเพื่อให้สามารถด าเนินโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐที่ได้มาตรฐาน: โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เชื่อมต่อการท างานของแฟลตฟอร์มเข้ากับแพลตฟอร์มและ/หรือเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อให้บริการภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างครบวงจร 
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 ส่งเสริมการใช้งานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ: โดยการสร้างการรับรู้ มีมาตรการกระตุ้นการใช้งาน และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่
เพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้งาน และอ านวยความสะดวก ในกรณีที่ประชาชนไปติดต่อ ณ ส านักงาน/จุดให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ 
 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ: โดยพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ เช่น นโยบาย แผนงานผลการด าเนินงาน  

การใช้จ่ายงบประมาณ และแสดงความสอดคล้องของข้อมูลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ก าหนด
นโยบายและบริหารราชการบนพื้นฐานข้อมูลที่แม่นย า 

 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ: โดยพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน 
หารือและท างานร่วมกันผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 สนับสนุนมาตรการที่จ าเป็นในการลดอุปสรรคต่อการยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล: โดยรวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
ต่อการยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมหาแนวทางการแก้ไขหรือมาตรการสนับสนุน
เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการจนเสร็จสมบูรณ ์

กลยุทธ์ที่ 3: สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อการท างานร่วมกัน: โดยมุ่งสนับสนุนการท างาน ระหว่าง

แพลตฟอร์มภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มาตรการส่งเสริมการเชื่อมต่อข้อมูลของแพลตฟอร์มต่าง  ๆ อย่างเป็นระบบ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐและการใช้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1: ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และสร้างนวัตกรรมใหม่ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรฐาน ข้อมูลเปิดภาครัฐ: โดยการจัดท ากรอบแนวทางการเปิดเผยข้อมูลหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานที่ก าหนด พร้อมส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มชุดข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น 
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
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 พัฒนาปรับปรุงและยกระดับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน: โดยการเช่ือมต่อข้อมูลเปิดภาครัฐของแต่ละหน่วยงานผ่านศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐด้วย API อีกทั้งเพิ่มการเปิดข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลส าคัญให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 หน่วยงานภาครัฐเร่งเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 สนับสนุนมาตรการที่จ าเป็นในการลดอุปสรรคต่อการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ: โดยการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่อการเปิดเผ ยข้อมูลของ

หน่วยงานภาครัฐ จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมหาแนวทางการแก้ไขหรือมาตรการสนับสนุนเพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมก าหนดนโยบายและสร้างความโปร่งใส 

 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์: สร้างการรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของข้อมูลเปิดภาครัฐ ตลอดจนแนวทางและวิธีการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ประชาชนทราบถึง
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐที่ถูกต้องและเชื่อถือได ้

 สร้างมาตรการกระตุ้นให้ภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจน าข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้ต่อยอด 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ: โดยประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศในการจัดท ากิจกรรมหรือโครงการ

ร่วมกันโดยมุ่งเน้นการยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐจากการเปิดเผยข้อมูล และการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลของภาครัฐสู่สาธารณะ8 
วิธีการวัดผล 

โดยตัวชี้วัดสัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลนั้น เป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดย่อยของยุทธศาสตร์ที่ 1 : ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน
ของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ามีความก้าวหน้าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายไว้ดังนี้ 

 ปี 2563 ทุกหน่วยงานของรัฐมีความก้าวหน้าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลมากกว่าร้อยละ 30  
 ปี 2564 ทุกหน่วยงานของรัฐมีความก้าวหน้าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลมากกว่าร้อยละ 50 
 ปี 2565 ทุกหน่วยงานของรัฐมีความก้าวหน้าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลร้อยละ 100 

                                           
8 https://www.dga.or.th/th/index.php 
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การวัดผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ก าหนดแนวทางการวัดผลแบบขั้นบันไดเพื่อให้สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินงานในแต่ละปี  
โดยในปีแรก (2563) ก าหนดให้หน่วยงานมีการพัฒนาข้อมูล กระบวนงานและบุคลากรได้มากกว่าร้อยละ 30 (เกณฑ์การวัดผลอ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ/
แผนงานของหน่วยงาน หรือจากการก าหนดเป้าหมายโดยหน่วยงานเอง) ในปีที่สอง (2564) และในปีสุดท้ายของแผน (2565) ก าหนดให้หน่วยงานมีการพัฒนาร้อยละ 50 และ
ร้อยละ 100 ตามล าดับ วิธีวัดผลจะค านวณจากผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดย่อยทั้ง 3 ตัวของแต่ละหน่วยงาน  ได้แก ่

(1) สัดส่วนความส าเร็จของการจัดท าชุดข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพ วิธีการวัดผลจะค านวณจากจ านวนชุดข้อมูลของแต่ละหน่ วยงาน  
(โดยการประเมินตนเองจากหน่วยงาน) เทียบกับจ านวนชุดข้อมูลดิจิทัลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่แต่ละหน่วยงานจัดท าขึ้นได้จริงซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย  
ในแต่ละปีไว้ดังนี ้

- ปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนชุดข้อมูลของหน่วยงาน 
- ปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชุดข้อมูลของหน่วยงาน 
- ปี 2565 ร้อยละ 100 ของจ านวนชุดข้อมูลของหน่วยงาน 

(2) สัดส่วนความส าเร็จของการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นดิจิทัลกระบวนงานเป็นรูปแบบการท างานหรือขั้นตอนของการให้บริการสาธารณะ เช่น  
การรับค าร้อง การพิจารณาอนุญาต เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐให้เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ วิธีการวัดผลจะค านวณจากจ านวน
กระบวนงานทั้งหมดของหน่วยงาน (อ้างอิงจากคู่มือประชาชนจากศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ) เทียบกับจ านวนกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้จริง  
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละปีไว้ดังนี้ 

- ปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนกระบวนงานทั้งหมดของหน่วยงาน 
- ปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนกระบวนงานทั้งหมดของหน่วยงาน 
- ปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนกระบวนงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

(3) สัดส่วนความพร้อมด้านทักษะที่จ าเป็นต่อบุคลากรในการปฏิรูปการท างานเป็นดิจิทัล วิธีการวัดผลจะค านวณจากจ านวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
ที่ต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิรูปการท างานเป็นดิจิทัล (รวบรวมจากแผนปฏิบัติการหรือแผนของหน่วยงาน/การประเมินตนเอง) เทียบกั บจ านวนบุคลากรของ 
แต่ละหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะ ซึ่งก าหนดค่าเปา้หมายในแต่ละปีไว้ดังนี ้
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- ปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนบุคลากรที่ต้องพัฒนาทักษะของหน่วยงาน 
- ปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนบุคลากรที่ต้องพัฒนาทักษะของหน่วยงาน 
- ปี 2565 ร้อยละ 100 ของจ านวนบุคลากรที่ต้องพัฒนาทักษะของหน่วยงาน 

ในขณะที่ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2: จะให้ความส าคัญกับความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มและสามารถเปิดให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแพลตฟอร์มกลางที่สามารถใช้ท างานหรือให้บริการร่วมกันได้หลายหน่วยงาน โดยแต่ละปีมีการวัดผลจากการพั ฒนาแพลตฟอร์ม 
ตามแผนงานต้องมีระดับความส าเร็จตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้ง 3 ปี รวมทั้งหากกรณีแพลตฟอร์มเดิมที่เปิดให้บริการจะวัดผลจากการด าเนินงานตามแผน 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ เมื่อแพลตฟอร์มกลางพัฒนาแล้วเสร็จ มีบริการมาเชื่อมต่อและเริ่มมีการใช้งานจะท าก ารวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ 
เปิดให้บริการอย่างน้อย 1 ปีและการวัดปริมาณการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น (Increasing Number of Users) จะวัดผลหลังเปิดให้บริการอย่างน้อย 2 ปี ดังนั้น การวัดผลจึงวัดตาม
แผนงานโครงการในแต่ละปีโดยจะค านวณจากความส าเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแต่ละด้าน โดยก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละปีไว้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
แผนงานโครงการ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3: ความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการน าไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 3 จะเน้นการวัดผลส าเร็จของการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ โดยการพัฒนานวัตกรรมหรือบริการใหม่ที่เกิดจากการน าข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้ประโยชน์ โดยมีค่าเป้าหมายในระยะเวลา 3 ปี คือ  

- ปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนข้อมูลเปิดภาครัฐของหน่วยงาน 
- ปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนข้อมูลเปิดภาครัฐของหน่วยงาน 
- ปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนข้อมูลเปิดภาครัฐของหน่วยงาน 

การวัดผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 จะวัดผลแบบขั้นบันไดเพื่อให้สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินงานในแต่ละปี  
เนื่องจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่ วยงาน

ภาครัฐขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยกรอบการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมและจั งหวัด ซึ่งในปี 2562 
ประกอบไปด้วยตัวช้ีวัด 6 ด้านด้วยกัน ดังนี้  
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(1) แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/ Practices) ค่าน้ าหนักร้อยละ 20 เป็นการประเมินการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและ
วัตถุประสงค์ของแผน (ตัวชี้วัดย่อย Digital Government Policy) การก าหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (ตัวชี้วัดย่อย Data 
Governance) การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ตัวชี้วัดย่อย Cyber Security Policy) รวมถึงการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อรองรับแนวนโยบายและโครงการเพื่อการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (ตัวชี้วัดย่อย Budget Allocation) 

(2) ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ค่าน้ าหนักร้อยละ 20 เป็นการประเมินความเพียงพอของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (ตัวชี้วัดย่อย IT Professional) การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ CIO การน าแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในการบริหารงานของ CIO การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ CIO (ตัวชี้วัดย่อย Digital Leadership) การประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน และ 
การส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัดย่อย Digital Literacy) ความสามารถของบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อย  
Data Literacy) 

(3) บริการภาครัฐ (Public Services) ค่าน้ าหนักร้อยละ 30 เป็นประเมินการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลและช่องทางการให้บริการ ประเภทของการให้บริการ
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ การยกเลิกการเรียกขอส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน (ตัวชี้วัดย่อย Proportion of Digital Services)  
การออกแบบบริการดิจิทัลที่ง่ายต่อการใช้งาน และการอ านวยความสะดวกผ่านเว็บไซต์ (ตัวชี้วัดย่อย Usability) การศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานก่อนพัฒนาบริการ 
การให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นต่อบริการ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการดิจิทัลของหน่วยง าน การน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาปรับปรุงคุณภาพบริการ (ตัวชี้วัดย่อย Customer Experience) การประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดย่อย Promote for Using 
Digital Service) 

(4) การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ค่าน้ าหนักร้อยละ 10 เป็นประเมินการใช้ระบบบริหารจัดการภายในที่ด าเนินการในรูปแบบดิจิทัล 
การเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการภายในของหน่วยงานเข้าด้วยกัน การจัดเก็บข้อมูลจากระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใ จ  
(ตัวชี้วัดย่อย Internal Integration) การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก การส่งเอกสารติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น  ๆ อย่างเป็นทางการ 
ในรูปแบบดิจิทัล (ตัวช้ีวัดย่อย External Integration) 
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(5) โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ( Secure and Efficient Infrastructure) ค่าน้ าหนักร้อยละ 15 โดยประเมินความเพียงพอของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์การจัดท ากระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Management Process) หรือกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management Process) ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉิน (ตัวชี้วัดย่อย Reliability 
Infrastructure) พร้อมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน การจัดท าข้อมูลเพื่อเตรียมการส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก การจัดท า Data 
Warehouse และ/หรือ Data Lake (ตัวชี้วัดย่อย Data Management) 

(6) เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) ค่าน้ าหนักร้อยละ 5 โดยประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ 
ในองค์กร ได้แก่ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ/การสื่อสาร เช่น Mobile, IoT, QR Code เป็นต้น (ตัวชี้วัดย่อย Connectivity) เทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น AI, Big Data Analytic, 
Machine Learning, Deep Learning, Robotics เป็นต้น (ตัวชี้วัดย่อย Intelligence) เทคโนโลยีด้านความมั่นคง เช่น BlockChain เป็นต้น (ตัวชี้วัดย่อย Trusted 
Protocol)9 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดสัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลสามารถเทียบเคียงกับกรอบการส ารวจระดับความพร้ อมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐด้านที่ 6 คือเทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) โดยประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ 
ในองค์กร ได้แก่  

(1) Connectivity หรือเทคโนโลยีการเช่ือมต่อ/การสื่อสาร เช่น Mobile, IoT, QR Code เป็นต้น  
(2) Intelligence หรือเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น AI, Big Data Analytic, Machine Learning, Deep Learning, Robotics เป็นต้น  
(3) Trusted Protocol หรือเทคโนโลยีด้านความมั่นคง เช่น Block Chain  
(4) Emerging technology หรือเทคโนโลยีเกิดใหม่ 

                                           
9 ที่มา: https://www.dga.or.th/th/index.php 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 60 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการเปลี่ยนผ่าน
ภาครัฐสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Driving the Transformation to the Digital Government)10 โดยการประเมินประกอบด้วย 5 ส่วนด้วยกันคือ  

(1) ประสิทธิผล เป็นประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ เป็นต้น โดยก าหนดให้องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และองค์การมหาชนที่มีตัวชี้วัดมาตรฐานสากล ในปีที่ผ่านมาให้คงเป็น
ตัวชี้วัดต่อเนื่อง 

(2) การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ เป็นการประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผู้รักษ าการ
มอบหมาย 

(3) ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรีและประสิ ทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรม 
การให้บริการขององค์การมหาชน 

(4) การตอบสนองต่อประชาชน ประเมินการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและประเมินการเผยแพร่สารสนเทศส าคัญของ
องค์การมหาชน เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ และแสดงความโปร่งใสให้สังคมสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Web Portal 

(5) การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชนในการทบทวน  
ผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแลการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งและ
ตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดสัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลสามารถเทียบเคียงกับองค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลมากที่สุด โดยมี 4 ตัวช้ีวัด 
ได้แก่  

                                           
10 ดูรายละเอียดที่ https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/02/3-
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-2563.pdf 
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(1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จและรายงานการปรับปรุงแพลตฟอร์ม 

(2) ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐาน/ข้อเสนอแนะมาตรฐาน ส าหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ 
เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากการประกาศมาตรฐานโดยคณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ภายใต้ พ .ร.บ. DG และมีหน่วยงานน ามาตรฐาน 
ไปปฏิบัติหรือหน่วยงานมีการประกาศแนวทางการท างานตามมาตรฐานดังกล่าว 

(3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จหรือบริการแบบดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิ ทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.)พัฒนาขึ้น เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากบริการเป้าหมายแต่ละบริการมีการเชื่อมต่อเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.)พัฒนาขึ้น เพื่อยกระดับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล เช่น สามารถยื่นค าขอออนไลน์ สามารถช าระค่าธรรมเนียมแบบ e-Payment หรือสามารถ
ออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลได้ เป็นต้น 

(4) ระดับความส าเร็จในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
โดยการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้  
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 63% 38% 0% 
Measurable 20% 60% 20% 
Controllable 25% 56% 19% 
Affordable 25% 63% 13% 
Comparable 20% 67% 13% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant 

 ตัวชี้วัดมีความสอดคล้องเป้าหมาย แต่ควรใช้ตัวชี้วัดที่ก.พ.ร.ก าหนดไว้แล้วมาก าหนดและควรวัดเพื่อส่งเสริมกระบวนงานภาครัฐให้เป็น Digital อันเป็น 
ไปตามนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวิธีการวัดต้องนิยามให้ชัดถึงวิธีการวัดด้วย อาทิเช่น วัดสัดส่วนต้องเทียบระหว่างข้อมูล 
ที่จะสามารถท าให้ได้ข้อมูลออกเป็นตัวเลขที่เป็นสัดส่วนได ้

 ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ากระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมีทั้งหมดกี่กระบวนงาน ควรปรับชื่อตัวชี้วัดเป็น “ร้อยละของจ านวนกระบวนงานหลัก 
ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล” หรืออาจจะเพิ่มเติมเป็น “กระบวนงานสนับสนุนที่ทุกส่วนราชการมีเหมือน ๆ กัน แล้วน ามาก าหนด 
เป็นตัวช้ีวัดเพิ่มเติม” หรือ สัดส่วนความส าเร็จการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service  

 ค่าเป้าหมายต้องมีความชัดเจนมากขึ้น  
 การก าหนดค่าเป้าหมายให้กระบวนงานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ควรคิดค่าเป้าหมายจากค่าเฉลี่ยร้อยละของกระบวนงานทั้งหมด ไ ม่ควร

ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 100 เนื่องจากความเป็นจริงในทางปฏิบัติและการพัฒนากระบวนงานไม่สามารถท าได้   
 ควรน าเกณฑ์วิธีการประเมินไปท าการพิจารณา เช่น ในความเป็นจริงกฎกระทรวง/พ.ร.บ./ของแต่ละหน่วยงานยังไม่ปรับหรือแก้ไขให้รองรับกับดิจิทัล ดังนั้น 

การที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต้องแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดใน พ.ร.บ. หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานและงานที่น ามาใช ้
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ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable  
 ต้องก าหนดค่าจ านวนกระบวนงานให้ชัดเจนจึงจะสามารถวัดได้ ยังไม่ชัดเจนเรื่องสัดส่วน 
 ก่อนจะท าการประเมินวัดต้องมีการระบุ "กระบวนงานหลักในการให้บริการประชาชน" ของแต่ละส่วนราชการและกระบวนงานนี้ต้องได้รับการรับรอง  

จากส านักงาน ก.พ.ร. ก่อน  
 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลนั้น ต้องพิจารณากฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย  
 ควรก าหนดการวัดเชิงคุณภาพ เพื่อบ่งช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จที่ชัดเจนยังขาดจ านวนกระบวนงานและเกณฑ์คุณภาพในการวัด/ประเมินกระบวนงาน  
 การค านวณเป้าหมาย 100% อาจมีปัญหาในเรื่องของระเบียบกฎหมายหลายประการท าให้ด าเนินการได้ยาก 
 ตัวชี้วัดต้องตอบโจทย์และน าไปสู่ค าตอบของการเปลี่ยนแปลงให้เป็นดิจิทัลทั้งหมดและสามารถตอบถึงข้อจ ากัด ข้อขัดแย้ง หรืออุปสรรคที่ท า ให้กระบวนงาน 

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได ้เพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ไขต่อไป 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Comparable  

 การประเมินวัดควรแยกตามบริบทของแต่ละประเทศ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรท าการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมายให้ชัดเจน และการประเมินวัดได้อย่างสอดคล้องและถูกต้อง 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
เป็นตัวช้ีวัดที่อยู่ในแผนของหน่วยงานอยู่แล้ว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมดีแล้ว 
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4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

 กระบวนงานที่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลควรท าการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดกระบวนงานของภาครัฐ กล่ าวคือ ก.พ.ร. เพื่อให้ได้
กระบวนงานที่ตามตัวชี้วัดก าหนดที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงด้านกฎหมายการปฏิบัติงานของภาครัฐที่ต้องมีการปรับปรุงและรองรับกับ
การปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นดิจิทัลด้วย  

เห็นด้วยกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แต่ในวิธีการวัดอาจต้องระวังในการตั้งจ านวนกระบวนงานของส่วนราชการ ทั้งนี้อาจให้ส่วนราชการวัดสัดส่วนของ
กระบวนงานที่เป็นดิจิทัล  

อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้อาจพิจารณาถึงความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนในทุกระดับด้วย เนื่องจากการปรับกระบวนงานของส่วนราชการอาจ
กระทบต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีไม่เหมือนกัน อาจน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึ งบริการ 
ของรัฐได้ เช่น กรณีของการลงทะเบียนเข้ารับสิทธิโครงการเราชนะ, application เป๋าตัง เป็นต้น 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนความส า เร็จ
ของกระบวนงานที่
ได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล 

1. ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม
ของหน่วยงานระดับกรม มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การน าไปใช้ (Digital Technological Practices) 
2. ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม
ของหน่วยงานระดับจังหวัด มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) 

สัดส่วน  / ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) 

ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรม มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการน าไปใช้ (Digital Technological Practices)11 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37.46 N/A 

ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับจังหวัด มิติด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.73 N/A 

 
  

                                           
11 https://www.dga.or.th/th/index.php 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด  

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนความส า เร็จ
ของกระบวนงานที่
ได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล 

เป้าหมาย งานบริการ
ภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

     

ร้อยละ 100  
(ทั้งหมด 2,180 กระบวนงานแบ่งเป็น 

กระบวนงานในระบบอ านวยความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร  

300 กระบวนงาน และกระบวนงานอื่น ๆ  
1,880 กระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 
ทุกกระบวนงาน 

(5,360) 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ
ตัวชี้วัด Code 20020101: ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ
นิยามของตัวชี้วัด 

ไม่พบนิยามของตัวชี้วัด 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 41% 47% 12% 
Measurable 35% 53% 12% 
Controllable 18% 65% 18% 
Affordable 24% 53% 24% 
Comparable 18% 53% 29% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันยังไม่มีจ านวนโครงการที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้อาจพิจารณาจาก EMENCR ซึ่งเป็น
ประเด็นการบริหารจัดการการเงินการคลัง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายและตัวชี้วัดยังขาดเป้าหมายและการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการคลังแ ละการเงิน ซึ่งจะสะท้อน
ความส าเร็จต่อประเด็นนี้มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เดิม 

 ยังไม่มีรายละเอียดการวัด เป็นตัวช้ีวัดที่ไม่ชัดเจนและไม่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ควรนิยามของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ EMENCR 
หรือควรวัดที่ "ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ"   
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 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี ้คือ สศช. และส านักงบประมาณ  
 การประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการจากประเด็นใด  
 เกณฑ์การวัดไม่มีความชัดเจนที่จะน าไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ได้  
 ควรมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่สามารถสะท้อนภาพรวมผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของหนว่ยงานภาครัฐ 

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable  
 สามารถวัดผลได้ ค่าเกณฑ์การวัดที่เห็นผลชัดเจน 
 ตัวชี้วัดมีประโยชน์ในการวัดผล เนื่องจากทุกส่วนราชการจะให้ความเห็นว่าโครงการของตนเองมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายแล้ว  
 ควรระบุนิยามและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ชัดเจน  
 การวัดผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการต้องมีการระบุผลลัพธ์ (Outcomes) ของทุกโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจนก่อน  
 ควรหาตัวช้ีวัดที่วัด "ความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ"  
 ควรจัดท าเกณฑ์การวัดผลที่สามารถตอบตัวชี้วัดให้เป็นรูปธรรม  
 เห็นด้วยกับการใช้ค่า “ร้อยละของโครงการ” แต่ควรประเมินวัดจากความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นเชิงคุณภาพก่อนที่จะน ามาวัดในภาพรวมของโครงการ 

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Controllable  
 ควรมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลประเด็น SDGs หรือจาก สศช.เพื่อพูดคุยเรื่องตัวชี้วัดให้ตรงกัน เพราะส่วนราชการอาจท างานล าบาก สืบเนื่อง

จากต้องรับผิดชอบตัวช้ีวัดที่มีอยู่มากแล้ว 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดนี้  สศช. เป็นผู้ด าเนินการอยู่แล้ว  ดังนั้นควรเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับส านักงบประมาณเพื่อให้สามารถจัดท าข้อมูลเกี่ ยวกับโครงการและงบประมาณที่อยู่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อหาภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ของโครงการทั้งหมดได ้

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

- ร้อยละ  / สศช. 12 สศช., 
ส านักงบประมาณ 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

                                           
12 http://nscr.nesdc.go.th/project2565/ 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ร้อยละของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ
บ ร ร ลุ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

     

แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วน
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 50 ของ
โครงการที่ได้รับ
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 75 ของ
โครงการที่ได้รับ
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการทั้งหมด
ที่ได้รับ

งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 74 

แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมาย: เปดิโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด Code 20030101: ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการบริการสาธารณะ 
นิยามของตัวชี้วัด 

ปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้า
มามีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล อันจะน าไปสู่การยอมรับและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จึงได้ใช้กลยุทธ์การพัฒนาใน 2 ส่วนคือ  
(1) การพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-out Approach) โดยการส่งเสริมให้ส่วนราชการปรับปรุงระบบหรือวิธีบริหารงานให้เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วม

สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการในระดับต่าง ๆ  
(2) การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ (Outside-in Approach) โดยสนับสนุนการสร้างศักยภาพและโอกาส (Empowerment and Enabling)  

ให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดเวที/การประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และแ ลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ของเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มโอกาสของภาคประชาสังคมและชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม  
เพื่อเป็นภาคีเครือข่าย และมีบทบาทร่วมท างานกับภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วน ความร่วมมือ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

โดยมีการหยิบยกตัวแบบของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล ( International Association for Public Participation: IAP2) ที่เรียกว่า Public Participation 
Spectrum อันประกอบด้วย ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ คือ  

ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform): เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งเป็นสิทธิพื้นฐานของ
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัยและปร ะชาชนสามารถเข้าถึงได้  
เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานและมีความส าคัญมาก ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียว 
จากภาครัฐสู่ประชาชน 
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ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult): เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นทางการและ  
ไม่เป็นทางการและน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ 

ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve): เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการและวิธีการปฏิบัติงาน 
โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ มักเป็นการมีส่วนร่วม
ในรูปแบบที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate): เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง มีเป้าหมายส าคัญในการเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ 
ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเข้ามามีบทบาทร่วมในการด าเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ  
การสัญญาให้กับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า หน่วยงานของรัฐจะร่วมงานกับประชาชนเพื่อได้ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของประชาชน
มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง เช่น การเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินงาน
ในลักษณะเป็นภาคี/เครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ การเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการร่วม/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชนที่มีบทบาทหรืออ านาจหน้าที่ร่วมในการขับเคลื่อน
นโยบาย/ร่วมด าเนินการในภารกิจบางอย่างของภาครัฐ 

ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจ (To Empower): เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาท
ในการเป็นผู้ตัดสินใจ โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุด รูปแบบการมี ส่วนร่วมในระดับนี้ 
ได้แก่ การลงประชามติ หรือสภาเมือง13 
  
  

                                           
13 https://www.opdc.go.th/content/Mjc4Nw 
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วิธีการวัดผล  
ปีพ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้เห็นชอบให้ก าหนดรางวัลการบริ หาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมเป็น 5 ประเภท โดยในแต่ละรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 5 ประเภทนั้นจะมีมิติตัวชี้วัดและค่าคะแนนที่แตกต่างกันตามระดับของ
การมีส่วนร่วม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

(1) รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการบริหารราชการที่เป็น 
การส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และรับฟังความคิดเห็น (Consult) โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งมีระบบการจัดการข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนบนฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ที่น าไปสู่การมีส่วนร่วม 
(Engaged) เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลส าเร็จในการบริหารราชการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในแต่ละมิติมีตัวชี้วัดและค่าคะแนน ดังนี ้

(1.1) มิตทิี่ 1: ความสามารถขององค์กร 20 คะแนน 
(1.1.1) การสร้างกลไกภายในองค์กร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ 

1) มีการก าหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการ พิจารณาการด าเนินการของ
องค์กรที่ให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการ ดังนี้ 

- มีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือพันธกิจหรือยุทธศาสตร์หรือค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจนหรือมีการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 
(Roadmap) ที่แสดงถึงการเปิดระบบราชการให้มีความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ (Accountability) มีคุณธรรม ( Integrity) และ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder participation) 

- ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางหรือมาตรการในการปฏิบัติราชการที่แสดงถึงการเปิดระบบราชการให้มีความโปร่งใส 
(Transparency) พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ (Accountability) มีคุณธรรม (Integrity) และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Participation) 

2) มีการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
3) มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4) การจัดหาหรือสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร  
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(1.2) มิติที่ 2: การเปิดระบบราชการ 50 คะแนน 
(1.2.1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 

1) กระบวนการหรือวิธีการในการจัดท าข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และประชาชนสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ดังนี ้

- ช่องทางการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศที่ง่ายและสะดวก 
- ความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
- ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เผยแพร่ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ทั้งก่อนเผยแพร่และหลังเผยแพร่ 
- การน าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพ  

ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประชาชนน าไปวิเคราะห์ต่อได ้
2) มีข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับภารกิจของหน่วยงานและประชาชนต้องการ (Advance Requirement)  

(1.2.2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
1) ระบบหรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็น การก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน วิธีการและกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่มีการน าองค์ความรู้ 

นวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  
- มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 
- มีระบบหรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนหรือวิธีการ และ  

กรอบระยะเวลาด าเนินงานในการรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
- องค์กรได้น านวัตกรรม เทคนิคใหม่ๆ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับฟัง

ความคิดเห็น 
2) แสดงผลการด าเนินการในการน าความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการท างาน 

- มีการประมวลและสรุปผลความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน เพื่อจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 78 

- มีการด าเนินการที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หรือการด าเนินงานที่ให้ความส าคัญหรือไม่ละเลย 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

- เสนอตัวอย่างผลส าเร็จของการปรับปรุงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน หรือการก าหนดนโยบายหรือทิศทางการท างานขององค์กร 
ที่เกิดจากการน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาใช้ประกอบการปรับปรุงการท างานหรือการให้บริการ  

(1.3) มิติที่ 3: การบรรลุผลส าเร็จ 30 คะแนน 
(1.3.1) ความส าเร็จที่ได้รับจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาจากผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดระบบ

ราชการขององค์กร  
1) การน าข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับภารกิจขององค์กรที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ (Advance Requirement)  
2) มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน น าไปใช้ประโยชน์ได้  

รวมทั้งมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) ผลส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

ที่แสดงให้เห็นว่าผลผลิตและผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อองค์กรหรือชุมชนหรือสังคมหรือประเทศ 
(2) รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการที่มี

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นที่ที่น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพ โดยในแต่ละมิติมีตัวช้ีวัดและค่าคะแนน ดังน้ี 
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(2.1) มิติที่ 1: ความสามารถขององค์กร 15 คะแนน 
(2.1.1) การสร้างกลไกภายในองค์กร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ 

1) มีการก าหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังน้ี 
- มีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือพันธกิจหรือยุทธศาสตร์หรือค่านิยมขององค์กรอย่างชัดเจน หรือมีการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 

(Roadmap) ที่แสดงถึงการเปิดระบบราชการให้มีความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ (Accountability) มีคุณธรรม (Integrity) และการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder participation) 

- ผู้บริหารขององค์กรมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางหรือมาตรการ ในการปฏิบัติราชการที่แสดงถึงการเปิดระบบราชการให้มีความโปร่งใส 
(Transparency) พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ (Accountability) มีคุณธรรม (Integrity) และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Participation) 

2) มีการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม ที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการพัฒนาการท างานเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันข้อมูล
แก่บุคลากรภายในองค์กร ซึ่งน าไปสู่ความเชื่อหรือค่านิยมร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร 

3) มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
(2.2) มิติที่ 2: การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 45 คะแนน 

(2.2.1) การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือผลงาน พิจารณาการด าเนินการในโครงการหรือผลงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง 
การเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี ้

1) ที่มาหรือความส าคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาหรือเหตุผลความจ าเป็นหรือสภาพปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญ
และจ าเป็นต้องน ากระบวนการมีส่วนร่วมเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือน ามาใช้  

2) รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการหรือผลงานในพื้นที่ ตั้ งแต่การริเริ่มไปจนถึงการก าหนดแนวทางและด าเนินการ 
เพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนา 

3) บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการหรือผลงานในพื้นที่ 
4) การถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงานหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น ๆ 
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(2.3) มิติที่ 3: การบรรลุผลส าเร็จ 40 คะแนน 
(2.3.1) การสรุปบทเรียนความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย 

1) สรุปผลส าเร็จเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อองค์กรหรือชุมชนหรือสังคมหรือประเทศ (เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน)  
ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นที่ประจักษ์ ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขปั ญหา รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน  

2) ผลส าเร็จของโครงการที่สามารถน าไปเป็นต้นแบบหรือปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินโครงการ อธิบายต้นแบบที่ใช้ในการขับเคลื่อน  
การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการในภารกิจด้านอื่นหรือในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป 

(3) รางวัลผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างความภูมิใจในการเข้ามาเป็นผู้น าหรือเป็นกลไก
ส าคัญ (Key Actor) ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนหรือผลักดันการด าเนินงานหรือการพัฒนาบนฐานการท างานแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborate) โดยในแต่ละมิติมีตัวช้ีวัดและค่าคะแนน ดังนี ้

(3.1) มิติที่ 1: ภาวะผู้น า 30 คะแนน พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาในชุมชน มีภาวะผู้น าและสามารถเป็นผู้น าในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือกระบวนการมีส่วนร่วมหรือการด าเนินงาน  

ในพื้นที่หรือชุมชน  
- เป็นผู้อุทิศตน เสียสละและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชนหรือสังคม) 
- เป็นผู้สร้างให้เกิดความร่วมมือในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จุดประกายและมีอิทธิพลทางความคิดต่อชุมชนหรือสังคม 

เป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของพื้นที่หรือชุมชนหรือสังคม 
- เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่หรือชุมชน 

(3.2) มิติที่ 2: การเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการท างานแบบมีส่วนร่วมในโครงการหรือผลงาน 30 คะแนน  
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(3.3) มิติที่ 3: ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จอย่างชัดเจนเชิงประจักษ์ 40 คะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
ที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานที่เป็นเชิงประจักษ์ส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนหรือพ้ืนที่  

(4) รางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่น าต้นแบบ (Best Practice) โครงการหรือผลงานที่เคยได้รับ
รางวัลไปขยายผลหรือต่อยอดการด าเนินงานในพื้นที่อื่นๆ แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยส าคัญและมีผลกระทบสูงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
น้ัน ๆ โดยในแต่ละมิติมีตัวช้ีวัดและค่าคะแนน ดังน้ี 

(4.1) มิติที่ 1: ความเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์กร 10 คะแนน 
(4.1.1) การก าหนดและสื่อสารนโยบายหรือทิศทางของผู้บริหารองค์กรที่ให้ความส าคัญกับการขยายผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อยกระดับ  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ อีกทั้งมีเป้าหมายในการผลักดันให้การขยายผลในพื้นที่อื่นประสบผลส าเร็จ 
(4.1.2) วิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินงานเพื่อน าต้นแบบ (Best Practice) ที่เคยได้รับรางวัลไปขยายผลหรือต่อยอดการด าเนินงานในพื้นที่อื่น  

(4.2) มิติที่ 2: การขยายผลการท างานแบบมีส่วนร่วม 50 คะแนน 
(4.2.1) การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือผลงาน 

1) ที่มา สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ในแต่ละพื้นที่ อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาหรือเหตุผลความจ าเป็นหรือสภาพปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญ
หรือแนวโน้มหรือสถานการณ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งน าไปสู่การริเริ่มการด าเนินโครงการหรือผลงานและระบุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานดังกล่าวในแต่ละพื้นที ่

2) รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการด าเนินโครงการหรือผลงานในพื้นที่ ตั้งแต่การริเริ่มไปจนถึงการก าหนดแนวทางและด าเนินการ  
เพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  

(4.3) มิติที่ 3: การบรรลุผลส าเร็จ 40 คะแนน 
(4.3.1) การสรุปบทเรียนความส าเร็จหรือผลประโยชนท์ี่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา 

1) สรุปผลส าเร็จเชิงประจักษ์และส่งผลต่อองค์กรหรือชุมชนหรือสังคมหรือประเทศ (เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และ
แสดงถึงความยั่งยืนและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคนรุ่นต่อไป)  

2) ผลงานที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบ (Best Practice)  
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(5) รางวัลร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถานศึกษา และภาคประชาชนที่มีผลงาน
หรือโครงการเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปปรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นส าคัญ โดยในแต่ละมิติมีตัวช้ีวัดและค่าคะแนน ดังน้ี 

(5.1) มิติที่ 1: ยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์กร 20 คะแนน 
(5.1.1)การก าหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานขององค์กร รวมถึงผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 
(5.1.2) บทบาทน าของผู้บริหารองค์กร อธิบายถึงบทบาทส าคัญและความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรในการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขับเคลื่อน  

การท างานให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องการประสานงานและสร้างการท างานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้  
(5.1.3) การสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงบริการหรือสิทธิ  

ที่รัฐให้ประชาชนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เช่น การเข้าถึงบริการรัฐ การขนส่ง พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น 
(5.1.4) องค์ประกอบและวิธีการตรวจสอบการมีส่วนร่วม  

(5.2) มิติที่ 2: กลไกและการมีส่วนร่วม 50 คะแนน 
(5.2.1) การบูรณาการในการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(5.2.2) กระบวนการท างานขององค์กรมีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ความเป็นมาหรือเหตุผลความจ าเป็นหรือสภาพปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญ 

หรือแนวโน้มหรือสถานการณ์หรือผลกระทบที่น าไปสู่การริเริ่มแผนงานหรือโครงการ  
(5.2.3) การใช้นวัตกรรมในการด าเนินโครงการ  
(5.2.4) การใชส้ื่อในการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายภาคีที่มีประสิทธิภาพในการท างาน 

(5.3) มิติที่ 3: ผลส าเร็จ 40 คะแนน 
(5.3.1) ผลงาน/โครงการเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจาก 

- การเปลี่ยนแปลงของประชาชนภายใต้เส้นความยากจน โดยพิจารณาจากสถิติและผลของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพฤติกรรมการใช้จ่ายและ
หนี้สินครัวเรือน และ/หรือ 
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- การเข้าถึงปัจจัย 4 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรครวมไปถึงระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีมีสุขของคนในพื้นที่ 
(5.3.2) ข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม กลไกในการด าเนินการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน 
(5.3.3) การขยายผลและความยั่งยืน สามารถน าต้นแบบในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนไปขยายผลใช้กับพ้ืนที่อื่น ๆ ได้  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 53% 41% 6% 
Measurable 29% 41% 29% 
Controllable 25% 50% 25% 
Affordable 31% 44% 25% 
Comparable 31% 44% 25% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant 

 ควรเพิ่มค าว่า กิจกรรมสาธารณะในตัวชี้วัด ทั้งนี้ ค าว่า การบริการสาธารณะ (Public Service) ยังไม่มีการก าหนดนิยามความหมายที่ชัดเจน เพื่อจะได้ระบุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยที่รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่มีภารกิจ/บทบาทในด้านการจัดบริการสาธารณะ  

 ควรใช้หน่วยวัดกับตัวชี้วัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ "ร้อยละของระดับความส าเร็จ" หรือ "ร้อยละความส าเร็จ เป้าหมายบางข้อควรมีตัวชี้วัดเสริมหรือ
ในตัวช้ีวัดหลักและควรมีตัวช้ีวัดย่อย ๆ เพื่อสนับสนุนตัวช้ีวัดหลัก  

 เป้าหมายกับตัวช้ีวัดไม่สอดคล้องกัน ต้องมีรายละเอียดในการพิจารณาเพิ่มเติม    
 ส านักงาน ก.พ.ร. ควรเป็นเจ้าภาพในการวัดทุกส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ อปท.  
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 ต้องท าการระบุนิยามในด้านการประเมินวัดของตัวชี้วัด ความส าเร็จการเปิดโอกาส ให้ชัดเจน  
 ควรศึกษาเพิ่มเติม พ.ร.บ. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน   
 เป็นแนวทางที่ดี แต่ถ้าไม่สามารถครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดจะไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม  

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable  
 นิยามเกณฑ์การวัดให้ชัดเจน อาทิ ประเมินวัดจากงานบริการที่ให้ภาคส่วนอ่ืนมาด าเนินการ (จ านวน) หรือวัดโดยการส ารวจความคิดเห็น  
 สามารถวัดได้ หากประเมินวัดจากจ านวนกิจกรรมการให้บริการสาธารณะที่มีภาคส่วนอื่นมาร่วมด าเนินการ ทั้งนี้ควรวัดถึงประสิทธิผลของการร่วมด าเนินการ

ของภาคส่วนอื่น ๆ หรือควรระบุขอบเขต "การมีส่วนร่วม" ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการนิยามขอบเขตให้ชัดเจน เช่น หากใช้เกณฑ์การมีส่วนร่วมของ International 
Association for Public Participation ก็สามารถใช้ตัวชี้วัดนี้ได้  

 ควรแยกประเด็นการวัดระหว่างส่วนราชการที่เป็นส่วนงานนโยบายกับงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง เพราะการวัดผลสามารถวัดได้เ พียง
หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ไม่สามารถวัดหน่วยงานระดับนโยบายได้  

 ตัวชี้วัดกับเป้าหมายควรปรับให้มีความสัมพันธ์กัน  
 ต้องมีส่วนราชการที่รับผิดชอบวัดหรือประเมินผลความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนๆเข้ามาด าเนินการ  
 นิยามเกณฑ์ในแต่ละระดับทั้ง 5 ขั้นให้ชัดเจน  
 การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ มาร่วมนั้นมิใช่เฉพาะเพียงภาคส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ควรให้ทุกภาคส่วนที่ให้บริการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมด  

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Controllable  
 มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องท าให้ Controllable ได้ยาก  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสม เนื่องจากตัวชี้วัดมีความเหมาะสมกับเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังต้องปรับปรุงในแง่ของนิยามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ในการประเมินวัดให้มี  

ความชัดเจน รวมถึงพิจารณาตัวชี้วัดและหน่วยวัดให้มีความสอดคล้องกัน  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการประเมินวัดระดับการส่วนร่วมของประชาชนนั้นควรพิจารณาหน่วยงานภาครัฐที่ท าการประเมินให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ด้วย โดยเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้ประเมินจากเครื่องมือประเมินการบริหารงานภาครัฐแบบมีส่ วนร่วม รางวัลความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด าเนินการประเมินทุกปีอยู่แล้ว 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นด้วยกับค่าเป้าหมาย แต่ สศช. อาจพิจารณาใช้ข้อมูลจากการประเมินการบริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้ด าเนินการอยู่แล้วเพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อน ในขณะที่ส านักงาน ก.พ.ร. อาจพิจารณาจัดท าข้อมูล
การประเมินที่ได้จากแต่ละหน่วยงานนั้นมาสรุปเป็นภาพรวมของส่วนราชการทั้งหมดเพื่อให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที ่สศช. ก าหนด 

อย่างไรก็ตามการประเมินการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดนี้ วิธีการวัดควรเป็นการวัดส่วนราชการทั้งหมดเพื่อให้ผลในภาพรวมด้วย ซึ่ งจะไม่ใช่ลักษณะของ 
การส่งผลงานเพื่อพิจารณารางวัลเป็นรายหน่วยงานเท่านั้น 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ระดับความส าเร็จการเปิดให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการ
บริการสาธารณะ 

รางวัลการบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม (หน่วยเป็นคะแนน 
แต่ตัวชี้วัดก าหนดเป็นร้อยละ) 

ร้อยละ  / ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
รางวัลการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระดับความส าเร็จการ
เปิดให้ภาคส่วนอื่น
เข้ ามาด า เนิ นการ
บริการสาธารณะ 

เป้าหมาย เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

     
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 
ตัวชี้วัด Code 20030201: ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (LQM) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 20030201_1: ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
นิยามของตัวชี้วัด   

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (Local Quality Management: LQM) เป็นการน าเอาหลักการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality 
Management: TQM) มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ อปท. โดยประกอบด้วยการพิจารณาใน 4 ด้านด้วยกันคือ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง และด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ14  
วิธีการวัด 

การพิจารณาตัวชี้วัดในแต่ละด้านประกอบด้วยเกณฑ์การวัดดังต่อไปนี้  
ด้าน 1 การบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 155 คะแนน (31 ตัวชี้วัด) ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปท.ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.ฎ.  ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย (1) การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน (2) การบริหารงานเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. (3) การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของ 
อปท. (6) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้าน 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม 145 คะแนน (29 ตัวชี้วัด) ประเด็นการประเมิน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติงาน
ในเรื่องเกี่ยวกับสภาของท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) การบริหารงานบุคคล (100 คะแนน/20 ตัวชี้วัด) และ (2) การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น (45 คะแนน/9 ตัวชี้วัด) 

                                           
14 ดูเพิ่มเพิ่มเติมที่ http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2020/5/2292_6137.pdf 
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ด้าน 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม 145 คะแนน (29 ตัวชี้วัด) ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย (1) การจัดท างบประมาณและ 
การพัสดุ (20 คะแนน/4 ตัวชี้วัด) (2) การจัดเก็บรายได้ (35 คะแนน/7 ตัวชี้วัด) (3) การบริหารการเงินและบัญชี (40 คะแนน/8 ตัวชี้วัด) (4) การจัดส่งเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ (25 คะแนน/5 ตัวชี้วัด) และ (5) การตรวจสอบภายใน (5 คะแนน/1 ตัวชี้วัด) 

ด้าน 4 การบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม 225 คะแนน ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับภารกิจของ อปท. ที่ต้องด าเนินการ ประกอบด้วย (1) ด้านถนน ทางเดิน  
และทางเท้า (25 คะแนน/5 ตัวชี้วัด) (2) ด้านไฟฟ้าสาธารณะ (15 คะแนน/3 ตัวชี้วัด) (3) ด้านระบบระบายน้ า (5 คะแนน/1 ตัวชี้วัด) (4) ด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
(10 คะแนน/2 ตัวชี้วัด) (5) ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน (15 คะแนน/3 ตัวชี้วัด) (6) ด้านการส่งเสริมกีฬา (15 คะแนน/3 ตัวชี้วัด) (7) ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ  
(5 คะแนน/1 ตัวชี้วัด) (8) ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส (10 คะแนน/2 ตัวชี้วัด) (9) ด้านงานสาธารณสุข (25 คะแนน/5 ตัวชี้วัด) (10) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  
(5 คะแนน/1 ตัวชี้วัด) (11) ด้านการส่งเสริมอาชีพ (10 คะแนน/2 ตัวชี้วัด) (12) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30 คะแนน/6 ตัวชี้วัด) (13) ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (15 คะแนน/3 ตัวชี้วัด) (14) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว (5 คะแนน/1 ตัวชี้วัด) (15) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (10 
คะแนน/2 ตัวชี้วัด) และ (16) ด้านการศึกษา (25 คะแนน/5 ตัวชี้วัด) 

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการใช้ตัวชี้วัดทดแทนที่เรียกว่า ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) 
ประกอบด้วยการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน 5 ด้านคือ (1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (3) การบริหารงานการเงินและ 
การคลัง (4) การบริหารสาธารณะ และ (5) ธรรมาภิบาล15 

 
 
 
  

                                           
15 ดูเพิ่มเติมที่ http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2020/5/2292_6137.pdf 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 13% 50% 38% 
Measurable 20% 47% 33% 
Controllable 13% 53% 33% 
Affordable 27% 27% 47% 
Comparable 20% 33% 47% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant  

 การใช้ตัวชี้วัด LQM ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย เพราะ LQM เป็นระบบการประกันคุณภาพซึ่งไม่สอดคล้องกับค านิยามของตัวชี้วัด เนื่องจากไม่ได้น ามาใช้
ปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้ว ควรทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอให้เปลี่ยนตัวชี้วัดเป็น LPA โดยอาจเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็น "ร้อยละของ
จ านวน อปท. ที่มีค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ (ระบุว่าจะใช้ LQM หรือ LPA 5 ด้าน)" 

 กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไปทบทวนตัวชี้วัด เช่น ร้อยละของอปท. ที่ผ่านเกณฑ์ LPA ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 ตัวชี้วัดยังขาดของ อบจ./เมืองพัทยา หากเอา LPA มาใช้จะครบครอบคลุมยกเว้น กทม. 

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable  
 มีการประเมินวัดด้วย LPA อยู่แล้ว  
 อาจต้องทบทวนการวัดผลในส่วนของแผนชุมชนว่าจ าเป็นหรือไม่  
 ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในการวัด/ประเมินผลของสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ควรปรับปรุง เนื่องจากมีการตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและน ามาใช้ในการประเมินวัดอยู่แล้วคือ LPA จึงควรใช้ LPA ในการประเมินวัดแทน  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นด้วยหากมีการแก้ไขตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (LPA) ซึ่งกรมฯ 

ได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีค่าเป้าหมายเพราะแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็น LPA กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้ตัวชี้วัด LPA ดังนั้น ค่าเป้าหมายเดิมที่ สศช. ก าหนด เป็นค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดเดิม (LQM) จึงไม่สอดคล้องกัน 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

 เห็นควรเปลี่ยนตัวชี้วัดจาก LQM เป็น LPA ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการอยู่แล้ว ซึ่ง LQM ที่เป็นตัวชี้วัดนั้นเป็นเพียงการประเมินคุณภาพเท่านั้น
และไม่สามารถประเมินวัดส่วนงานราชการได้รอบคลุมเท่ากับ LPA อย่างไรก็ตาม LPA ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการประเมินวัดในส่วนของกรุงเทพมหานครได้  
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ไม่มีค่าเป้าหมายเพราะแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็น LPA กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้ตัวชี้วัด LPA ดังนั้น ค่าเป้าหมายเดิมที่ สศช. ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดเดิม(LQM) จึงไม่สอดคล้องกัน 
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ตัวชี้วัดทดแทน Code 20030201_1: ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
นิยามของตัวชี้วัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการก าหนดระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดีและมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักเรียกกันว่า “การประเมิน Core Team” อันหมายถึงทีม
ประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้จังหวัดแต่งตั้งบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นทีมตร วจประเมินมาตรฐานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีประมาณ 500 ทีมในแต่ละปีเพื่อท าการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าผลการประเมินในปีที่ผ่านมาเป็น “ฐานข้อมูล” เทียบเคียง นอกจากนี้ยังใช้ 
ผลการประเมินในการก าหนด แนวทางนโยบาย โครงการเพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการตอบสนอง  
ความต้องการอย่างแท้จริงและทั่วถึง รวมทั้งปรับตัวชี้วัดในแบบประเมินให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ทั้งนี้ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ท าการเปลี่ยนชื่อการประเมินเดิมเป็น “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ-อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการ “ส่งเสริม” อย่างเต็มที่เพื่อให้ทั้งส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปทราบถึงการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานภาครัฐทั้ง 7,852 แห่ง (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) นั้นมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกันทั้งประเทศ รวมทั้ งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งทราบสถานะของตนเองจากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน  ในจังหวัดเดียวกัน ในภูมิภาคเดียวกัน หรือในระดับประเทศ เพื่อเป็นแรงกระตุ้น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศกัยภาพการด าเนินงานต่อไป 
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วิธีการวัด  
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แบ่งการประเมิน LPA ออกเป็น 5 ด้าน16 คือ  

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง  
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ  
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะประกอบด้วย หมวดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 33 หมวด โดยแต่ละหมวดจะประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ไม่เท่ากันตามที่แสดงในภาพ17 
 

หมวด รายละเอียด   
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 27 ตัวชี้วัด จ านวนข้อ คะแนนเต็ม 

1.1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  6/8 30/40 
1.2 การจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญ  1 5 
1.3 การจัดการข้อร้องเรียน  2 10 
1.4 การบริการประชาชน  3 15 
1.5 ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  3 15 
1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  3 15 
1.7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  4 20 
1.8 การปรับปรุงภารกิจ  2 10 

                                           
16 http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2019/9/2276_6110.pdf 
17  http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/6/2172_5767.pdf 
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หมวด รายละเอียด   
1.9 การด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  (ตามที่จังหวัดก าหนด) 10 

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 45 ตัวชี้วัด   
2.1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  11 55 
2.2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  9 45 
2.3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตการท างาน  5 25 
2.4 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  4 20 
2.5 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 10 
2.6 การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น  14 70 

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 56 ตัวชี้วัด   
3.1 การจัดเก็บรายได้  

3.1.1 กรณีประเมิน อบจ.  
3.1.2 กรณีประเมิน (ของเทศบาล/ องค์การบริหารส่วนต าบล) 

 
4 
13 

 
20 
65 

3.2 การจัดท างบประมาณ  4 20 
3.3 การพัสดุ  8  40 
3.4 การบริหารงานการเงินและการบัญชี  

3.4.1 การบริหารรายจ่าย  
3.4.2 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
- เทศบาล/องค์การบริการส่วนต าบล  

 
5 
 
7 
8 

 
25 
 

35 
40 

3.5 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  4 20 
3.6 ผลสัมฤทธิ์  

3.6.1 ข้อทักท้วง  
 
5 

 
25 
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หมวด รายละเอียด   
3.6.2 การเพิ่มข้ึนของรายได้  
- กรณีประเมินของ อบจ.  
- กรณีประเมิน (ของเทศบาล/อบต.) 

 
2 
3 

 
10 
15  

ด้านที ่4 การบริการสาธารณะ 94 ตัวชี้วัด   
4.1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-กรณี อบจ. 
-กรณี เทศบาล/อบต. 

 
8 
10 

 
40 
50 

4.2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
-กรณี อบจ. 
-กรณี เทศบาล 
-กรณี อบต. 

 
25 
32 
30 

 
125 
160 
150 

4.3 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   8 40 
4.4 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 15 
4.5 การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย  7 35/10  
4.6 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

-กรณี อบจ. 
-กรณี เทศบาล 
-กรณี อบต. 

 
6 
15 
14 

 
30 
75 
70 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 13 ตัวชี้วัด    
5.1 นโยบายและการจัดกิจกรรม  5 25 
5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม  3 15 
5.3 มาตรฐานการให้บริการ 2 10 
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หมวด รายละเอียด   
5.4 หากมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน  2 10 
5.5 การถูกชี้มูลความผิด  1 5 

 

โดยในแต่ละตัวชี้วัดจะมีระดับการให้ค่าคะแนน ได้แก่  
ค่าคะแนน ความหมายและการแปลผล 

0 ไม่มีการด าเนินการ 
1 เริ่มมีการด าเนินการ 
3 มีการด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5 มีการด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 

ซึ่งจะท าการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Assessment) ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ตรงตามเป้าประสงค์
ของตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดว่าองค์กรปกครองทอ้งถิ่นผ่านการประเมินในตัวชี้วัดดังกล่าวอยู่ที่ค่าคะแนน ระดับ 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลการประเมิน 

ระดับของผลการประเมิน LPA จะถูกน ามาวิเคราะห์ โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับจะใช้สี 
เพื่อแทนระดับผลการประเมินต่าง ๆ ดังนี1้8 
  

                                           
18 http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2017/10/2212_5973.pdf 
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หมายเหตุ: ทั้งนี้ได้ก าหนด “เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า” ส าหรับผลการประเมินในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ที่ระดับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม เนื่องจากเป็นค่าคะแนนที่ตรงกับ 
ค่าคะแนนการประเมินฯ ในแต่ละตัวชี้วัดที่ผ่านระดับ 3 ซึ่งหมายถึงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการตามตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นด้วยหากมีการแก้ไขตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ซึ่งกรมฯ

ได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีค่าเป้าหมายเพราะแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็น LPA กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้ตัวชี้วัด LPA ดังนั้น ค่าเป้าหมายเดิมที่ สศช.ก าหนด เป็นค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดเดิม (LQM) จึงไม่สอดคล้องกัน 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

 เห็นควรเปลี่ยนตัวชี้วัดจาก LQM เป็น LPA ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการอยู่แล้ว ซึ่ง LQM ที่เป็นตัวชี้วัดนั้นเป็นเพียงการประเมินคุณภาพเท่านั้น
และไม่สามารถประเมินวัดส่วนงานราชการได้รอบคลุมเท่ากับ LPA อย่างไรก็ตาม LPA ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการประเมินวัดในส่วนของกรุงเทพมหานครได้  
 

ระดับผลการประเมิน ผลการประเมิน (ร้อยละ) สีที่ใช้แทน 
ดีเด่น ร้อยละ 90-100 สีเขียวเข้ม 
ดีมาก ร้อยละ 80-89.99 สีเขียวอ่อน 

ดี ร้อยละ 70-79.99 สีเหลือง 
พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 สีส้ม 

ควรปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ  60 สีแดง 
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ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
ไม่มีค่าเป้าหมายเพราะแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็น LPA กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้ตัวชี้วัด LPA ดังนั้น ค่าเป้าหมายเดิมที่ สศช. ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดเดิม (LQM) จึงไม่สอดคล้องกัน 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

การประเมิน LPA (คะแนนเฉลี่ย
ทุกด้าน) 

ร้อยละ /  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
การประเมิน LPA (คะแนนเฉลี่ยทุกด้าน) N/A N/A 71.85 76.36 79.4119 80.70 77.9520 N/A 

 

  

                                           
19 http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2017/10/2212_5973.pdf 
20 http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?_mode=read&ebookColum=6123#/page/9 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ร้ อยละขององค์ ก า ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
LPA ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะ
และสร้างความทันสมัยใน
การจัดบริการสาธารณะ
และกิ จกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

     ไม่มีค่าเป้าหมายเพราะแก้ไขปรับเปลี่ยน    

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A 71.85 76.36 79.41 80.70 77.95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมาย: ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
ตัวชี้วัด Code 20040101: ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Maturity Model) ประกอบด้วยระดับการพัฒนา 5 ระดับคือ   
ระดับที่ 1 E-Government หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการพัฒนาบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือช่องทางอื่น ๆ ให้มากขึ้น (Portals) โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามนโยบาย (Compliance efficiency) 
เน้นการสร้างระบบเพื่อการบริการประชาชนเป็นหลัก (Service-Oriented Architecture) ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาขั้นนี้ก็คือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(CIO/CTO) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีในหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญในระดับนี้ก็คือสัดส่วนของการให้บริการผ่านระบบออนไลน ์

ระดับที่ 2 Open หน่วยงานจะต้องยกระดับการพัฒนาขึ้นมาสู่การด าเนินการในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแก่สาธารณชน หรือ Open Government Data 
โดยให้ความส าคัญกับการเข้าถึงข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Openness) ภาครัฐจะมีบทบาทในการสร้างช่องทางให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อข้อมูล
ภาครัฐได้อย่างเปิดเผยและทั่วถึง เพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน รวมถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันสามารถน าข้อมูลที่เปิดเผยม านี้ไปใช้ประโยชน์ได้  
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาขั้นนี้ก็คือ CDO ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดของการพัฒนาในระดับนี้คือสัดส่วนของข้อมูลที่มีการเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 

ระดับที่ 3 Data-Centric หน่วยงานจะต้องน าข้อมูลที่มีมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม โดยหน่วยงานที่ด าเนินการไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระดับนี้คือการใช้งานข้อมูลอย่างหลากหลาย (Multi-sourced) ทั้งข้อมูลสาธารณะที่รัฐบาลเผยแพร่และ
ข้อมูลขององค์กรธุรกิจ (Open any Data) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจและน ามาพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัด
ของการพัฒนาในระดับนี้คือจ านวนของบริการที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ 

ระดับที่ 4 Fully Digital หน่วยงานจะต้องมีการน าข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมาเข้าสู่กระบวนการบริหารข้อมูลและด าเนินการเพื่อน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และ
คาดการณ์ (Transformation) โดยจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  (Partner-sourced) ท าให้ประชาชนใช้บริการต่าง ๆ ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 
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สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลได้จากหลากหลายช่องทางที่ไม่มีการจ ากัดเฉพาะภาครัฐเท่านั้น (Truly multichannel) เป็นขั้นตอนเริ่มต้นการยุติบริการภาครัฐแบบเดิม ๆ   
ที่ไม่มีประสิทธิภาพแต่กลับมีต้นทุนที่สูง ในขั้นตอนนี้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT เพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นจากอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
กล้องวงจรปิด เป็นต้น (Things as Data) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และการสร้างบริการในรูปแบบอัตโนมัติมากขึ้น ตัวชี้วัดที่ส าคัญของการพัฒนาในระดับนี้ คือ สัดส่วน
ของข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ (Data from things) 

ระดับที่ 5 Smart หน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญกับความยั่งยืนเป็นหลัก (Sustainability) การให้บริการแก่ประชาชนแบบเดิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation replaces portals) ที่มีความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองต่อความต้องการต่าง ๆ ไปจนถึงการป้องกันเหตุฉุกเฉินด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว เช่น AI และ Machine Learning (Smart Machine) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (CIO plus) จะเป็น
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับนี้ขึ้น โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาในระดับนี้คือสัดส่วนของบริการที่ลดลงจากการแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ 

ทั้งนี้ การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐตามวุฒิภาวะด้านดิจิทัลหรือ Digital Government Maturity Model (Gartner) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้จัดท ารายละเอียดระดับวุฒิภาวะหน่วยงานภาครัฐเป้าหมายส าหรับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ในระยะการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลเปิดและเช่ือมโยง (Developing stage) และระยะต่อเนื่อง โดยได้เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนากระบวนงาน (Process) และเทคโนโลยี 
(Technology) ขององค์กรกับการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (People) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2562 รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด2์1 

ทั้งนี้สามารถจ าแนกวุฒิภาวะเป้าหมายและระดับพัฒนาการขององค์กรออกเป็น 4 ระยะด้วยกัน อันได้แก่ ระยะก่อนระยะเริ่มแรก (Pre-Early) ระยะเริ่มแรก (Early) 
ระยะก าลังพัฒนา (Developing) และระยะสมบูรณ์ (Mature) ตามภาพต่อไปนี้  

 

                                           
21 https://www.ocsc.go.th/digital_hr/mda 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.), 2562 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 102 

อีกทั้งยังได้จัดท าโครงสร้างของแบบส ารวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Domain 
and Area: MDA) อันประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการตอบแบบประเมิน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลหน่วยงาน 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของหน่วยงานในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ส่วนที่ 4 มิติและปัจจัยในการวัดระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามภาพดังต่อไปนี2้2 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.), 2562  
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โดยมิติและปัจจัยระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล รวม 5 มิติซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 37 ข้อ  
มิติ 1: ทิศทางการพัฒนาองค์กร (Direction) คิดเป็นร้อยละ 30 อันมีรายละเอียดของข้อค าถามดังต่อไปนี2้3  
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มิติ 2: ความพร้อมด้านธุรกิจ (Business) คิดเป็นร้อยละ 40  อันมีรายละเอียดของข้อค าถามดังต่อไปนี2้4 
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มิติ 4: ความพร้อมด้านข้อมูล (Data) คิดเป็นร้อยละ 10 อันมีรายละเอียดของข้อค าถามดังต่อไปนี2้6 
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มิติ 5: ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology) คิดเป็นร้อยละ 10 อันมีรายละเอียดของข้อค าถามดังต่อไปนี2้7 
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วิธีการค านวณระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล อาจจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
(1) ค่าคะแนนความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ของหน่วยงานภาครัฐ ค านวณจากสัดส่วนผลรวมของคะแนนในแต่ละข้อที่

หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ตามตารางด้นล่าง โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน  

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.), 2562 
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(2) ระดับวุฒิภาวะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ค านวณจากความครบถ้วนของการด าเนินงานในระดับพัฒนาการด้านดิจิทัลระดับหนึ่ง  ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
โมเดลวุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล ตามสูตรค่าเฉลี่ยของน้ าหนักในแต่ละประเด็นที่เลือก ดังนี้  
 

(จ านวนประเด็นทีหน่วยงานมีการด าเนินการตามที่ระบุใน 𝑃𝑟𝑒 − 𝐸𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 × 1 + 𝐸𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 × 2 + 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 × 3 + 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 × 4)

(จ านวนประเด็นทีหน่วยงานมีการด าเนินการตามที่ระบุใน 𝑃𝑟𝑒 − 𝐸𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 +  𝐸𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 + 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 + 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒
 

 

ระดับวุฒิภาวะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1-4 ได้แก่  
1= ระยะก่อนระยะเริ่มแรก (Pre-Early) 
2= ระยะเริ่มแรก (Early) 
3= ระยะก าลังพัฒนา (Developing) 
4= ระยะสมบูรณ์ (Mature) 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 60% 40% 0% 
Measurable 23% 69% 8% 
Controllable 15% 77% 8% 
Affordable 23% 62% 15% 
Comparable 50% 50% 0% 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant  

 มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นเรื่องดิจิทัลและมีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย แต่ยังขาดความชัดเจนในการนิยาม ตัวชี้วัด 
รายละเอียดค านิยามในแต่ละระดับ วิธีการวัดและการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งควรให้สรอ. เป็นเจ้าภาพ 

 ควรเปลี่ยนเป็น "ร้อยละของจ านวนหน่วยงานภาครัฐที่มีระดับ Digital Government Maturity" ในระดับ "(ระดับ 1,2,3,4,5)"  
 วิธีการวัดอาจวัดเป็นรายส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ จึงจะมีความชัดเจน และควรมีการอธิบายเกณฑ์ของ Gartner ให้แก่ส่วนราชการ  

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable   
 ยังขาดความชัดเจนนิยาม วิธีการวัดและการจัดเก็บข้อมูล ขาดรายละเอียดค านิยามแต่ละระดับ  
 ควรมีการอธิบายเกณฑ์ของ Gartner ให้แก่ส่วนราชการ  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมระดับหนึ่ง แต่ควรนิยามตัวชี้วัด เกณฑ์การวัดและการก าหนดการจัดเก็บข้อมูลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันแก่สว่นราชการ  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ไม่เห็นด้วยกับตัวชี้วัด เพราะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน อีกทั้งบริษัท Gartner Blobal Research and Advisory 

Company ยังเปลี่ยนแปลงเกณฑบ์่อยครั้ง 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ไม่เห็นด้วย 
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4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

 มีความเหมาะสมอยู่ระดับหนึ่งเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดสากล อย่างไรก็ตาม สศช.ควรเป็นหน่วยประสานท าความเข้าใจและเเสวงหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ถึงบทบาทและความชัดเจนในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดดั งกล่าว และควรได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ บริษัท Gaertner เพื่อทราบถึงแนวทางการพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน หากในท้ายสุดข้อมูลดังกล่าวต้องมีการจัดซื้อ  
ก็ควรหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานขับเคลื่อนได้รับเพื่อด าเนินการ 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเป็นตัววัดสากลอยู่แล้ว 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ระดับ Digital Government 
Maturity Model (Gartner) 

แบบส ารวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะ
ขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล” 
(Digital Government Maturity Domain 
and Area: MDA) 

ระดับ  /  สพร. ร่วมกับ ก.พ. สพร. ร่วมกับ ก.พ. รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
แบบส ารวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาล
ดิจิทัล” (Digital Government Maturity Domain and Area: MDA) 

N/A N/A N/A N/A 57.8 
คะแนน

ระดับกรม28 

59.9 
คะแนน 

ระดับกรม29 

64.6 
คะแนน

ระดับกรม30 

ระดับ 2 
ระดับกรม 
ที่ 50%31 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระดั บ Digital Government 
Maturity Model (Gartner) 

เป้าหมาย ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและ 
มีความคล่องตัว 

     ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
  

                                           
28 https://www.dga.or.th/upload/download/file_0b6bd84a52d743324cd1150d6b818509.pdf 
29 https://www.dga.or.th/th/content/2101/13092/ 
30 http://dga-dgrov2562.idsearch.info/seminar/DGAth/DGA_ebook_th.pdf 
31 https://www.dga.or.th//download-
file/index.php?ref=oGA3AxjloGMaAaD2nGA4ZKN2oGS3pHkSoJIaoKEcnKE4WaNloGE3ARjkoGWapKESnJE4nKOxoFM3p0kyoJkanKETnJI4oaOCoKS3EHkhoJ9anKE0nJA4LDoSo3QoSo3Q 
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แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมาย: ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
ตัวชี้วัด Code 20040102: สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 
นิยามของตัวชี้วัด 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ก าหนดหลักการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

(1) กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีการประเมินส่วน
ราชการใน 5 องค์ประกอบและให้มีจ านวนตัวชี้วัด 3–5 ตัวชี้วัด ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าว โดยไม่จ าเป็นต้องครบทุกองค์ประกอบ แต่อย่างน้อย 3 องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละ
ตัวชี้วัดต้องเช่ือมโยงได้อย่างน้อย 1 องค์ประกอบ ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
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ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร. (2563). เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256332 

 

                                           
32 ดูเพิ่มเติมใน https://www.opdc.go.th/content/NTc3MA 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 156 

(2) ก าหนดให้มีการถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดตามความส าคัญและความเหมาะสมและมีน้ าหนักรวมเท่ากับ 100 
(3) เน้นตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แน วทาง 

การพัฒนาประเทศไทย 4.0 การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนบูรณาการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และตัวชี้วัดมาตรฐานสากล ( International KPIs) เพื่อน ามาก าหนด 
เป็นตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

(4) มีตัวชี้วัดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นตัวชี้วัดทางเลือกส าหรับส่วนราชการ โดยส่วนราชการสามารถก าหนดตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัด
เพิ่มเติม โดยนับรวมเป็น 1 ใน 3–5 ตัวชี้วัด ของส่วนราชการ 

(5) ก าหนดให้ตัวชี้วัดที่เป็นบทบาทภารกิจส าคัญของส่วนราชการที่เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน  
ให้น ามาใช้ประเมินต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 โดยไม่ต้องพิจารณาตัวชี้วัดเป็นรายปี และสามารถให้มีการปรับแผนและค่าเป้าหมายได้  
เพื่อลดภาระของส่วนราชการในการพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละปี รวมทั้งเพื่อให้การประเมินมีความต่อเนื่องและสะท้อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(6) ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและไม่สามารถวัดผลได้ในรอบปีการประเมินจะถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด Monitor โดยให้ส่วนราชการและจังหวัดรายงาน 
ผลการด าเนินงานมายังส านักงาน ก.พ.ร. 

(7) ก าหนดรอบการประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณมีกรอบการประเมินใน 5 องค์ประกอบและมีจ านวน

ตัวชี้วัดตั้งแต่ 3–5 ตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบดังกล่าว โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
องค์ประกอบการประเมิน 1 

 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ น โยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) มีประเด็นการประเมิน ดังนี ้

(1) การด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(2) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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(3) การด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
(4) การด าเนินงานตามกฎหมาย 
(5) การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 
(6) การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 

องค์ประกอบการประเมิน 2 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)  

มีประเด็นการประเมินดังนี ้
(1) การด าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี
(2) การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
(3) การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 

องค์ประกอบการประเมิน 3 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) มีประเด็นการประเมินดังนี้  

(1) การด าเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
(2) ประเมินประสิทธิภาพในการจัดท าฐานข้อมูลระดับจังหวัดซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จากหน่วยงานต่าง ๆ  

ได้ทันการณ์ทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลของราชการบริหารส่วนกลางทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 
ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Ministerial Operation Center: PMOC) 
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องค์ประกอบการประเมิน 4 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ ประชาชนหรือหน่วยงาน

ของรัฐ (Innovation Base) มีประเด็นการประเมินดังนี้  
(1) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มี

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น 
(2) นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐการปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ 

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ การปรับปรุงระบบสารสนเทศหรื อแอปพลิเคชัน 
ที่ให้บริการประชาชน เพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง เป็นต้น 

(3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุง กระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการว างระบบใหม่ 
ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ เช่น PMQA 4.0 การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

องค์ประกอบการประเมิน 5 
ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) มีประเด็นการประเมินดังนี ้

(1) การด าเนินการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของส่วนราชการในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน 

(2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการประกอบด้วยการประเมินใน 3 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(2.1) เกณฑ์การประเมินระดับตัวชี้วัด 

การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับที่ก าหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
- เป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน 
- เป้าหมายมาตรฐาน 75 คะแนน 
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- เป้าหมายขั้นต้น 50 คะแนน 
หมายเหตุ 1) หากผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายขั้นต้นที่ตั้งไว้ จะได้คะแนนเป็นศูนย ์

2) คิดคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างผลการด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับ 
3) น าคะแนนที่ได้ถ่วงด้วยน้ าหนักตัวชี้วัด ออกมาเป็นคะแนนของตัวช้ีวัดนั ้

(2.2) เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ 
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ค านวณจากผลรวมจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก

ของทุกตัวช้ีวัด เต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
- ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90.00-100.00 คะแนน 
- ระดับมาตรฐาน 
o มาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75.00-89.99 คะแนน 
o มาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60.00-74.99 คะแนน 

- ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60.00 คะแนน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 25% 69% 6% 
Measurable 13% 60% 27% 
Controllable 29% 36% 36% 
Affordable 29% 43% 29% 
Comparable 15% 38% 46% 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ขาดการนิยามที่ชัดเจน ขาดขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลว่ารวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหรือไม่  
 ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
 ผลสัมฤทธิ์สูงอาจไม่มีการชี้วัดที่เป็นรูปธรรม กรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอปท.ที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนจะวัด อปท. อย่างไร มีวิธีการวัด  

ค่าเป้าหมายอย่างไร  
 ความหมายของค าว่าสัดส่วนหน่วยงานที่บรรลุคืออะไร การบรรลุเป้าหมายอะไรที่จะน ามาตอบว่าภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเท่าเทียมมาตรฐานสากล 

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable  
 ส านักงาน ก.พ.ร. มีการประเมินผลประสิทธิภาพ การวัดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ แต่ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เช่น องค์กรอิสระ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการกลาโหม เป็นต้น 
 ควรนิยามค าอธิบายตัวชี้วัดให้ชัดเจนว่าการวัด "ผลสัมฤทธิ์อย่างสูง" วัดอย่างไร มีนิยามอย่างไรและหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวัดคือ 

หน่วยงานใดบ้าง เพื่อน ามาก าหนดค่าเป้าหมายสัดส่วนได้ เช่น อาจจะอิงตามการประเมินส่วนราชการของ ก.พ.ร. 
 ถ้าจะวัด "บรรลุผลสัมฤทธิ์" จะวัดในระดับใด วัดในระดับหน่วยงาน/ระดับแผนงาน/โครงการ  
 ควรหาดัชนีที่เป็นสากล เช่น ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ของ UN หรือของสากล มาก าหนดเป็นตัวช้ีวัดนี้   

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Controllable  
  สศช.ควรทบทวนว่า องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีองค์การใดบ้าง 

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Comparable   
 การจะ Comparable ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนิยาม/การวัด ว่าก าหนดไว้อย่างไร มีมาตรฐานกลางหรือไม่   

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม แต่ควรวัดให้ครอบคลุมหน่วยงานทั้งหมดได้ด้วย  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว ตัวชี้วัดของ สศช. กับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน  ก.พ.ร.  
มีความสอดคล้องกันอยู่แล้ว 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นด้วยกับค่าเป้าหมาย เนื่องจากตัวชี้วัดของ สศช. กับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร.  
มีความสอดคล้องกันอยู่แล้ว 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 

- -  / ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนของหน่วยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง
สูงตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ 
เป้าหมาย: บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด Code 20050101: ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
นิยามของตัวชี้วัด 

ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านความรู้สึกและสติปัญญา เพื่อให้ภารกิจงาน พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการบรรลุผล ส่วนราชการที่มีระดับความผูกพันของบุคลากรสูงแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ ดี ซึ่งท าให้บุคลากร 
มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความส าเร็จของส่วนราชการ 

นอกจากนี้บุคลากรในส่วนราชการจะมีความรู้สึกผูกพัน เมื่อพวกเขาพบว่าได้ท าในสิ่งที่ต้องการและได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้รับการสนับสนุนเป็น
อย่างดีจากเพื่อนร่วมงานและจากสถานที่ท างาน ประโยชน์ของความผูกพันของบุคลากรคือท าให้เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกัน ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อม 
ที่ร่วมกันปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ดีการรับและให้ข้อมูลมีความคล่องตัว การเอื้ออ านาจในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนิ นการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ที่จะน ามาซึ่งความผูกพัน รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการงาน ระบบการยกย่องชมเชย และระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล  โอกาสและ 
การดูแลที่เท่าเทียมกันและการมีมิตรไมตรีกับครอบครัวของบุคลากร 

ด้วยเหตุน้ี ในส่วนงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) หมวดการมุ่งเน้นบุคลากรจึงได้
จัดท าการตรวจประเมินส่วนราชการขึ้น เพื่อท าการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากรและในการสร้างสภาพแวดล้ อม 
ด้านบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีรวมทั้งตรวจประเมินถึงวิธีการสร้างความผูกพัน บริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้  
อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ โดยมีปัจจัยที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการประเมินดังนี้   

(1) สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร: ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผล โดยมี  
ชุดค าถามดังต่อไปนี ้

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร 
1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
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- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิและ
ก าลังคนที่ส่วนราชการจ าเป็นต้องมีในแต่ละระดับ 

2) บุคลากรใหม่ 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรใหม่ไว ้
- ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางมุมมองวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากร  

ที่ส่วนราชการจ้างและของชุมชนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) การท างานให้บรรลุผล 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้งานของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะ
หลักของส่วนราชการ ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ และมีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 

4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลัง  

จะเกิดขึ้น ความต้องการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการบริหารอัตราก าลัง ความต้องการของบุคลากรและความจ าเป็นของ ส่วนราชการ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ

ด าเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

 5) สภาพแวดล้อมการท างาน 
- ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานในด้านสุขภาพและสวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่

ท างานของบุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น 
- มีการก าหนดตัววัดและเป้าประสงค์อะไรส าหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานของบุคลากร และเป้าหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว  

แต่ละเรื่อง มีความแตกต่างที่ส าคัญหรือไม่ส าหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานที่แตกต่างกัน 
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6) นโยบายและสวัสดิการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดให้มีการบริการ สวัสดิการ และนโยบายเพื่อสนับสนุนบุคลากร ส่วนราชการได้ออกแบบสิ่งดังกล่าว  

ให้เหมาะสมตามความต้องการที่หลากหลายของบุคลากรตามประเภทและส่วนงานอย่างไร สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญที่ส่วนราชการจัดให้บุคลากรมีอะไรบ้าง 
(2) ความผูกพันของบุคลากร: ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุความส าเร็จในระดับ  

ส่วนราชการ และระดับบุคคลให้อธิบายวิธีการที่สวนราชการพัฒนาบุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหาร เพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งวิธีการที่ส่วนราชการ 
ท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี ้

ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7) องค์ประกอบของความผูกพัน 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน วิธีการก าหนดองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรตาม
ประเภทและส่วนงานของบุคลากร 

8) วัฒนธรรมส่วนราชการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีและความ ร่วมมือ 

ของบุคลากร 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร 

 9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีและสร้างความร่วมมือของบุคลากรอย่างไร 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผล

ส าเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
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10) การประเมินความผูกพัน 
- ส่วนราชการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร มีวิธีการและตัววัดอะไรบ้างทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ใช้ในการประเมิน  

ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัดเหล่านี้ มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภทและส่วนงานของบุคลากร 
- ส่วนราชการใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับส่วนราชการ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมิน

และปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 
11) ความเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ส าคัญของส่วนราชการตามที่รายงานไว้ 
ในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ของส่วนราชการ 

ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 
12) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเองของบุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างไร 
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของส่วนราชการด าเนินการเรื่องต่อไปน้ีอย่างไร 

 พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ  
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการและการสร้างนวัตกรรม 

 สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 

 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ก าลังจะลาออกหรือเกษียณอาย ุ

 ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
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 13) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
- ส่วนราชการมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพฒันาอย่างไร 

 14) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างมีประสิทธิผล 

หมายเหตุ: นิยามของดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐอื่น ๆ มีปัจจัยพิจารณา อาทิเช่น (1) ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทน (2) การเพิ่มค่าตอบแทน (3) การแก้ไขปัญหาและข้อร้องทุกข์ 
อย่างมีประสิทธิผล (4) โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ (5) บรรยากาศในการท างานและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร (6) สถานที่ท างานที่ปลอดภัยและมีการป้องกันภัย (7) ภาระงาน
ที่เหมาะสมและมีความท้าทาย (8) การสื่อสาร ความร่วมมือ และการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล (9) ระดับของการได้รับมอบอ านาจในการตัดสินใจ (10) ความมั่นคงของงาน (11) การตระหนักถึง
ความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มบุคลากรที่หลากหลาย (12) การสนับสนุนของส่วนราชการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 57% 29% 14% 
Measurable 43% 43% 14% 
Controllable 50% 43% 7% 
Affordable 50% 36% 14% 
Comparable 38% 62% 0% 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ตัวชี้วัดนี้ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยรับผิดชอบและอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
 ตัวชี้วัดดัชนีหน่วยวัดควรเป็น ร้อยละ  
 เรื่องความผูกพัน (Engagement) ไม่สะท้อนเป้าหมายของแผนย่อย แต่ถ้าต้องการน ามาใช้ควรนิยามความหมายของค าว่า  "ความผูกพัน" ให้ชัดเจนและ 

ต้องครอบคลุมในเป้าหมายแผนย่อย  
 อาจเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็น "ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบตัิงานอย่างมืออาชีพตามหลักคุณธรรม"  
 ระบุนิยาม "ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามหลักคุณธรรม" ให้ชัดเจน  
 เพิ่มการวัดที่เป็น Specific Competence มากกว่าการก าหนด General Competence  

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable  
 ปัจจุบันส านักงาน ก.พ. ยังไม่ได้วัด อปท.จึงอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
 ควรเน้นการวัด "ระบบคุณธรรม" ในการบริหารบุคคล  
 ควรวัด "ความรู้สึกได้รับความเป็นธรรม" หรือการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Felt Fair)   
 อาจเพิ่มเติมเกณฑ์   

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด   
 มีความเหมาะสมบางส่วนและควรเพิ่มตัวช้ีวัดเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าลังด าเนินการพัฒนาตัวชี้วัดนี้อยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถเผยแพร่  

ณ ขณะนี้ได ้
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว ควรให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดเพื่อความเป็นเอกภาพในการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูล 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว เห็นด้วยกับค่าเป้าหมายซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยรับผิดชอบอยู่แล้ว 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ รายงานการส ารวจความผูกพันของ

บุคลากรภาครัฐ 
ร้อยละ  / ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 
ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 
รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
รายงานการการส ารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ 

เป้ าหมาย บุคลากรภาครั ฐยึด
ค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ 
เป้าหมาย: บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด Code 20050102: สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง 
นิยามของตัวชี้วัด 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดทางวินัยลดลง 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 18% 71% 12% 
Measurable 7% 64% 29% 
Controllable 31% 56% 13% 
Affordable 27% 60% 13% 
Comparable 20% 60% 20% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ตัวชี้วัดการกระท าผิดกฎหมายมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก จึงควรก าหนดการนิยามค าว่า กฎหมายให้ชัดขึ้นว่าเป็นความผิดใด ระดับใด เช่น ความผิดทางละเมิด
หรือการกระท าผิดทางวินัยหรือหรือการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือสัดส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดวินัยร้ายแรงลดลง  

 ควรก าหนด/ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขยายค านิยามให้ชัดเจน เช่น สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดตามกฎหมาย หรือสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ 
ที่กระท าความผิดและประพฤติมิชอบลดลง  

 กฎหมายอาญา/กฎหมายลหุโทษรุนแรงก็สามารถประเมินผลได้จริง อย่างไรก็ตาม ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูงเกินสิ่งที่ข้าราชการจะปฏิบัติได ้ 
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 ตัวชี้วัดไม่สามารถวัดการท างานเพื่อประชาชน มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพได้ เพราะหากเพียงเจ้าหน้ามีพฤติกรรมไม่ขยันไม่มุ่งมั่นในการท างาน แต่ ไม่ได้มีพฤติกรรม
ทุจริตตัวชี้วัดก็วัดไม่ได้ 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable  

 ควรวัดที่วินัยข้าราชการ หรือหากใช้วัดการทุจริต ความโปร่งใส ก็สามารถวัดได ้
 วัดสัดส่วนต้องระบุจ านวนทั้งหมดที่จะน ามาคิดสัดส่วนให้ชัดเจน  
 ควรเปลี่ยนชื่อตัวช้ีวัดเป็น "ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ" ที่มีผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 อาจน าคะแนนการประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. มาเป็นตัวช้ีวัดการละเมดิการกระท าทุจริตได ้
 ควรระบุการนิยามของการกระท าผิดกฎหมายให้ชัดเจนและขอบเขตการวัด เช่น การกระท าผิดวินัยร้ายแรง   
 จัดให้มีหน่วยงานท าหน้าที่คัดกรองคือส านักงาน ป.ป.ช. ดึงข้อมูลมา ดังนั้นส านักงาน ป.ป.ช. จึงควรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Controllable  
 การจะ Comparable ได้นั้นต้องพิจารณานิยามการวัดว่ามีนิยามการกระท าผิดกฎหมายเป็นมาตรฐานเทียบเคียงกับหน่วยใดได้บ้าง  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมอยู่แล้วในการวัดคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก   
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
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4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว ตัวชี้วัด สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง เป็นการวัดคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตส านึกในฐานะความเป็นข้าราชการ  
ที่พึงมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในคุณธรรม พึงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดนี้ยังไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ ถึงแม้จะเป็นตัวชี้วัดที่ดีในแง่เจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมที่ไม่กระท าผิดกฎหมายเสียเอง และยังเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดนี้มีความยากในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐกระท าความผิดนั้นสามารถตีความได้กว้างขวางครอบคลุมกา รกระท า 
ผิดกฎหมาย แต่การจัดเก็บข้อมูลคดีของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้มีการจัดระบบข้อมูลที่สอดรับกับเจตนารมณ์ของตัวชี้วัด เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่ได้บันทึกสถานะ
ทางอาชีพของผู้กระท าผิด หรือส านักงาน ป.ป.ช. ก็มีเพียงข้อมูลคดีทุจริต ไม่ได้ครอบคลุมการกระท าผิดประเภทอื่น ๆ ในขณะที่ส านักงาน ก.พ. ก็บันทึกข้อมูลการกระท า
ผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมการกระท าความผิดอื่น ๆ ทั่วไป ดังนั้น การออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดนี้จะต้องมีการลงทุนวางระบบมาก
อาจจะไม่คุ้มค่าในการจัดเก็บ ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาตัดตัวชี้วัดนี้ออกได้ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นยังพอสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้ได้ หากนิยามตัวชี้วัดจ าเพาะเจาะจงที่สถิติ
การกระท าผิดวินัยของข้าราชการเท่านั้น 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิด
กฎหมายลดลง 

สถิติข้าราชการที่กระท าผิดทางวินัย -  / ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนเจ้าหน้าที่
รั ฐที่ กระท าผิ ด
กฎหมายลดลง 

เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม มี จิ ตส านึ ก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น 
มืออาชีพ 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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