
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1. การพัฒนานวัตกรรม เรือ่ง ”ระบบสารสนเทศเพือ่บรูณาการตดิตามการใชป้ระโยชนโ์ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร”ิ (Agenda)
2. รอ้ยละของผลการด าเนนิการเป็นไปตามแผนเฉพาะโครงการทีไ่ดรั้บอนุมตัโิดย กปร. หรอืประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1 กรม 1 ปฏริปู) 
3. ความส าเร็จของการเผยแพรอ่งคค์วามรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(Function KPI)
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การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

4. ผลการพัฒนาศักยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

4.1 การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิัล : ระบบบรหิารงานวชิาการศนูยศ์กึษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(การศกึษา ทดลองและวจิัย) 15

4.2 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 15

แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลัก
1. ดา้นการปกป้องและเชดิชู
สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์

• ยทุธศาสตร ์2 การสรา้งความเป็น
ธรรมลดความเหลือ่มล ้าในสงัคม
• ยทุธศาสตร ์5 การเสรมิสรา้ง
ความมัน่คงแหง่ชาตเิพือ่การ
พัฒนาประเทศสูค่วามมัง่คั่งและ
ยัง่ยนื

• แผนแมบ่ทดา้นความมัน่คง

•
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของส านกังานคณะกรรมการพเิศษ
เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

2

แผนการปฏริปูประเทศ

• ดา้นเศรษฐกจิ (เรือ่งการขยายผล
โครงการอนัเนือ่งมาจาพระราชด าร)ิ

การพัฒนาประสทิธภิาพ     
การด าเนนิงานสนอง

พระราชด าริ

การเผยแพรแ่ละขบัเคลือ่นองคค์วามรู ้
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ

การพัฒนาระบบและสมรรถนะ
ในการประสานความรว่มมอื
เพือ่สนองพระราชด าริ



ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3

1. การพฒันานวตักรรม เร ือ่ง “ระบบสารสนเทศเพือ่บรูณาการตดิตามการใชป้ระโยชน์
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร”ิ

ค าอธบิาย

• ส านักงาน กปร. มรีะบบสารสนเทศในการตดิตามการใชป้ระโยชน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มวีัตถุประสงค ์เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการขอ้มูลของโครงการอันเนื่อง     
มาจากพระราชด าริทีเ่ป็นปัจจุบัน สามารถน าขอ้มูลมาใชเ้พื่อตดิตามการด าเนินงานโครงการสนองพระราชด าร ิและเป็นการบูรณาการหน่วยงานทีรั่บผดิชอบโครงการ
ในระดับพื้นที่ รายงานขอ้มูลเขา้ระบบ รวมถึง การน าเสนอ การวเิคราะห์ ประมวลผลรายงานในระบบใหผู้บ้ริหารไดใ้ชข้อ้มูลในการตดิตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิขอ้มลูทีส่ าคญัของโครงการ อาท ิชือ่โครงการ สถานทีต่ัง้ พระราชด าร ิทีม่า หน่วยงานรับผดิชอบ ปีทีเ่ริม่ด าเนนิการ พกิัดพระราชด าริ/ทีม่า ลักษณะโครงการ 
และ ผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บของโครงการ/พืน้ทีรั่บประโยชน์ (ฤดฝูน/ฤดแูลง้) /หมู่บา้นรับประโยชน์/ครัวเรอืนรับประโยชน์/ประชากรรับประโยชน์/ปรมิาณน ้ากักเก็บ
สงูสดุของปี/ผลประโยชน ์(ระบ)ุ เป็นตน้ พรอ้มรูปภาพประกอบ 

• ระบบตดิตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหมายถงึ ระบบทีใ่ชใ้นการตดิตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารจิากหน่วยงานผูรั้บผดิชอบโครงการในภาพรวม
อาทิ สถานะโครงการ ผลสมัฤทธิข์องโครงการ ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ 

• ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จะพัฒนาระบบและน าเขา้ขอ้มลูพืน้ฐานของโครงการ และสถานะการใชป้ระโยชนโ์ครงการ จ านวน 4,877 โครงการ

ตัวชีว้ดั
ตอ่เนือ่ง 

น า้หนกั

25

แผนระยะยาว / Roadmap  (2563-2565)

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565

คา่เป้าหมาย 500 โครงการ 1,200 โครงการ 4,877 โครงการ

ผลการด าเนนิงาน 1,251 โครงการ

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1. เจา้หนา้ทีร่ายงานผลการใชป้ระโยชนโ์ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิประจ าปี แบบ online ได ้
2. ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตดิตามการใชป้ระโยชนโ์ครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารไิดส้ะดวก

ตลอดเวลา

หมายเหตุ

• ขอ้มลูโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิในปี 2563

มจี านวน 4,877 โครงการ  

เกณฑก์ารประเมนิ

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

น าเขา้ขอ้มลูโครงการ และสถานะการใชป้ระโยชน ์   
ในปี 2564 และจัดท ารายงานการประเมนิผลโครงการ   

จ านวน 1,251 โครงการ 

น าเขา้ขอ้มลูโครงการ และสถานการณ์ใชป้ระโยชน ์     
ในปี 2564 และจัดท ารายงานการประเมนิผลโครงการ 

จ านวน 1,751 โครงการ

น าเขา้ขอ้มลูโครงการ และสถานการณ์ใชป้ระโยชน ์  ใน
ปี 2564 และจัดท ารายงานการประเมนิผลโครงการ 

จ านวน 2,251 โครงการ 
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2. รอ้ยละของผลการด าเนนิการเป็นไปตามแผนเฉพาะโครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิ
โดย กปร. หรอืประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าอธบิาย

• ตามแผนการปฏริูปประเทศ ดา้นเศรษฐกจิ ประเด็นที ่0531 การขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ
• รอ้ยละของผลการด าเนนิการเป็นไปตามแผนเฉพาะโครงการทีไ่ดรั้บการอนุมัตโิดย กปร. หรือประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถงึ การประเมนิผลสมัฤทธิ์

ของโครงการทีส่ว่นราชการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดโดยประเมนิผลจ านวน
โครงการทีผ่ลการด าเนนิงานเป็นไปตามแผนของโครงการคดิเป็นรอ้ยละเมือ่เทยีบกบัโครงการทัง้หมดที ่กปร. อนุมัตใินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• วธิกีารจดัเก็บขอ้มูล  – ใบสรุปผลการด าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารทิีข่อรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายชือ่โครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด ารทิีไ่ดรั้บการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการด าเนนิงานตามแผน

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ 100 - - - -

หมายเหตุ - (ในปี พ.ศ. 2560 – 2563 สว่นราชการไมไ่ดจั้ดเก็บขอ้มูล)

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

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

รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 95

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

• เพือ่พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารทิีม่ปีระสทิธภิาพ ถกูตอ้ง ครบถว้น 
เพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน

เงือ่นไข

-

ตัวชีว้ัด 1 กรม 1 ปฏริปู น า้หนกั

20

จ านวนโครงการ/กจิกรรมอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารทิีผ่ลปฏบิตักิารเป็นไปตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ านวนโครงการ/กจิกรรมอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารทิีไ่ดรั้บการอนุมัตโิดย กปร. หรอืประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
x100สตูรการค านวณ
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3. ความส าเร็จของการเผยแพรอ่งคค์วามรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

ค าอธบิาย

• การจัดการองคค์วามรู ้และเผยแพร่องคค์วามรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารปิระจ าปี เป็นการรวบรวมองคค์วามรูโ้ครงการฯ ในแต่ละดา้นทีไ่ดผ้่านการสังเคราะห ์   
และสรุปเป็นชดุความรูเ้พือ่เผยแพร่ผ่านสือ่และกลุม่เป้าหมายตา่ง ๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นรายปี (ปี 2563 – 2565) รวมทัง้ส ิน้ 16 ดา้น ไดแ้ก่ 1) น ้า 2) คมนาคมและการสือ่สาร
3) เกษตรและสง่เสรมิอาชพี 4) สาธารณสขุ 5) ป่าไม ้ 6) การศกึษา 7) ดนิ 8) พลังงานทดแทน 9) สิง่แวดลอ้ม 10) แฝก 11) สงัคม 12) ฝนหลวง 13) ศนูยศ์กึษาการ
พัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 14) เศรษฐกจิพอเพยีง 15) ทฤษฎใีหม่ 16) การด าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

• องคค์วามรูด้า้นทีจ่ะผลติและเผยแพร่ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 7 ดา้น
• กลุม่เป้าหมายในการเผยแพร่องคค์วามรู ้คอื เกษตรกร เยาวชน สถาบนัการศกึษา ประชาชน สือ่มวลชน และหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน NA NA NA NA 9 ดา้น

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

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

รวบรวม สงัเคราะห ์ถอดบทเรยีน
ผลติสือ่และเผยแพร่ 

จ านวน 6 ดา้น 

รวบรวม สงัเคราะห์ ถอดบทเรยีน
ผลติสือ่และเผยแพร่ 

จ านวน 7 ดา้น 

รวบรวม สงัเคราะห ์ถอดบทเรยีน
ผลติสือ่และเผยแพร่ จ านวน 7 ดา้น
+ รายงานเชงิคณุภาพ ตดิตามผล

การเผยแพร่โครงการ

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

• ท าใหป้ระชาชน เกษตรกร เยาวชน และหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชด ารไิดรั้บความรูเ้กีย่วกบัโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารใินดา้นตา่ง ๆ และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2565) 

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565

คา่เป้าหมาย
รวบรวม สังเคราะห ์ถอดบทเรยีนผลติเป็นสือ่

และเผยแพร ่จ านวน 5 ดา้น 
รวบรวม สังเคราะห ์ถอดบทเรยีนผลติเป็นสือ่

และเผยแพร ่จ านวน 6 ดา้น 
รวบรวม สังเคราะห ์ถอดบทเรยีนผลติเป็นสือ่

และเผยแพร ่จ านวน 5 ดา้น 

เงือ่นไข

• รวบรวม สงัเคราะห ์ถอดบทเรยีน ผลติสือ่และเผยแพร่ไมน่อ้ยกวา่ดา้นละ 1 เรือ่ง และ

เผยแพร่สือ่สาธารณะไม่นอ้ยกวา่จ านวน 2 ชอ่งทาง
• รายงานผลการตดิตามผลการเผยแพร่องคค์วามรูโ้ครงการฯ กลุม่เป้าหมาย คอื เยาวชน

(ผูเ้ขา้อบรม RDPB Camp) และ หน่วยงานทีป่ฏบิตังิานโครงการฯ (ผูเ้ขา้อบรม นบร.)

ตัวชีว้ัดเดมิ 
น า้หนกั

25



ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
4.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : ระบบบรหิารงานวชิาการศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

(การศกึษา ทดลองและวจิยั) 

ค าอธบิาย

• ระบบบรหิารงานวชิาการศนูยศ์กึษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ (การศกึษา ทดลองและวจัิย) พัฒนาขึน้เพือ่บรูณาการขอ้มูลโครงการศกึษา ทดลองและวจิัยของ
ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชด ารทิั่วประเทศ

• กระบวนการเริม่ตัง้แต ่การเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ การกลั่นกรอง การพจิารณาอนุมัต ิการตดิตามผล จนสิน้สดุปิดโครงการ และการรวบรวมขอ้มูลโครงการศกึษา 
ทดลองและวจัิยของทกุศนูยศ์กึษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิเพือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์หบ้คุคลทีส่นใจ

• เพือ่ใหค้ณะผูว้จัิยของศนูยศ์กึษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชด ารเิขา้มาบันทกึขอ้มูลงานศกึษา ทดอลองและวจัิย ตัง้แตก่ระบวนการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
รายงานความกา้วหนา้ทกุ 6 เดอืน จนสิน้สดุโครงการ

• เพือ่สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ในการน าระบบสารสนเทศมาเป็นเครือ่งมอืชว่ยสนับสนุนในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่ส านักงาน กปร.

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

- - - - -

เกณฑก์ารประเมนิ

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

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอและเอกสาร
ประกอบเป็นกระดาษ โดย
ประชาชนไมต่อ้งเดนิทางมา

ตดิตอ่ ณ ส านักงาน 
เชน่ จัดสง่ทางไปรษณีย ์อเีมล ์เป็นตน้

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอทางออนไลน ์      
(e-form) แตย่ังไมส่ามารถแนบ
เอกสารมาพรอ้มกนัผา่นระบบได ้  
โดยใหป้ระชาชนจัดสง่แยกมา   

ในรูปแบบ scan file 

มรีะบบยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอทางออนไลน ์
(e-form) ทีป่ระชาชนมคีวามปลอดภัย 
รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล และแนบเอกสาร

ประกอบการพจิารณาได ้

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั

- ลดขั ้นตอนการด าเนินงาน เพิ่มความสะดวกรวดเ ร็ว 
ทัง้ผูข้อรับสนับสนุนงบประมาณ และผูส้นับสนุนงบประมาณ

- ลดการใชก้ระดาษและทรัพยากร
- เพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการติดตามผลใหแ้ก่

นักวจัิย เจา้หนา้ทีข่องศนูยศ์กึษาฯ และส านักงาน กปร.
- มรีะบบฐานขอ้มูลและประมวลผลงานศกึษาวจัิยดจิทิัลของ

ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด ารฯิ
- สามารถตดิตามความเคลือ่นไหวของผลงานวจัิยที่ใหก้าร

สนับสนุนงบประมาณได ้
เง ือ่นไข

• สามารถด าเนนิการไดใ้นพืน้ทีศ่นูยศ์กึษาการพัฒนาฯ ทัง้ 6 แหง่ทัว่ประเทศ

ตัวชีว้ัด
ใหม ่

น า้หนกั

15

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
1. ศกึษาออกแบบระบบขอ้มลู
2. พัฒนาระบบบรหิารงานวชิาการศนูยศ์กึษาการพัฒนา 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ
3. ตรวจสอบระบบ จัดการฝึกอบรมและเปิดใชง้าน
4. ยืน่แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณทางออนไลน ์ 

(e-form)
5. จัดท ารายงานผลการพจิารณาฯ โครงการทีไ่ดรั้บ

การอนุมัตงิบประมาณผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-2565) 

ปีงบประมาณ 2564 2565

คา่เป้าหมาย รายงานผลการพจิารณาโครงการฯ 
ทีไ่ดรั้บอนุมัตงิบประมาณ (งานศกึษา วจัิย 

ทดลอง) ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์ 

รายงานผลการตดิตามโครงการฯ 
ทีไ่ดรั้บอนุมัตงิบประมาณ (งานศกึษา วจัิย 

ทดลอง) ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์



4. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
4.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

7

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั

15

เกณฑก์ารประเมนิ

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

325 393.94 425.46

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

- - - - 393.94

เงือ่นไข

• เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้ว่นราชการมคีะแนนผลการประเมนิใน
ขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอน
ที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดกลุ่มส่วนราชการตามคะแนน
ผลการประเมนิปี 2563 และก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ (เป้าหมายการ
เพิม่คะแนนผลการประเมนิ) ใหส้อดคลอ้งกบัแตล่ะกลุม่

• ผลการด าเนนิงาน ปี 2563 เทา่กบั 393.94 คะแนน 

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 : การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมัคร

เบือ้งตน้ (หากได ้400 คะแนนขึน้ไป 

จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 : การตรวจเอกสารรายงานผลการ

ด าเนนิการพัฒนาองคก์ารสูร่ะบบราชการ 

4.0 (Application Report) (หากได ้

400 คะแนน จะผา่นไปประเมนิใน

ขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 : การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน   

เพือ่ยนืยันผลการตรวจ Application 

Report

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

• เพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลกัดนัการด าเนนิงานในการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครื่องมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบูรณาการ เพื่อเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ของสว่นราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนา
ของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขบัเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนน

ผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การ

วางแผนเชงิยทุธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมวด 4  การวดั การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้หมวด 5 การมุ่งเนน้บคุลากร 
หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร และหมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ
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ขอ้เสนอแนะของคณะท างานเพือ่พจิารณาตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
ในการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2654

1. ตัวชีว้ัด “การพัฒนานวัตกรรม เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการตดิตามการใชป้ระโยชน์โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าร”ิ ส านักงาน กปร. มรีะบบสารสนเทศในการตดิตามการใชป้ระโยชน์โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิโดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้กดิการบรูณาการขอ้มลูของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารทิีเ่ป็นปัจจบุนั สามารถ

น าขอ้มลูมาใชเ้พือ่ตดิตามการด าเนนิงานโครงการสนองพระราชด าร ิและเป็นการบูรณาการหน่วยงานทีรั่บผดิชอบโครงการ

ในระดับพื้นที่รายงานขอ้มูลเขา้ระบบ โดยที่ประชุมให้ความส าคญัเร ื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(Management Information System : MIS) เป็นระบบสารสนเทศทีผู่บ้รหิารตอ้งการเพือ่การบรหิารงานได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพในชว่งเวลาทีเ่ป็นประโยชน ์เพือ่ใหผู้บ้รหิารและผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งสามารถตดิตามการใชป้ระโยชน์

ของโครงการ น าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พือ่ตดิตามการด าเนนิงานโครงการสนองพระราชด ารไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทนัตอ่

สถานการณ์ ซึง่หากสว่นราชการเล็งเห็นถงึความส าคญัของการพฒันาระบบสารสนเทศ มกีารน าขอ้มูลไปใช้

ประโยชนอ์ย่างเหมาะสม จะเป็นการสง่เสรมิใหส้ว่นราชการพฒันาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม
มากยิง่ข ึน้

2. ตัวชีว้ัด “รอ้ยละของผลการด าเนนิการเป็นไปตามแผนเฉพาะโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตโิดย กปร. หรอืประธาน 

กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เป็นการประเมนิผลสัมฤทธิข์องโครงการทีส่ว่นราชการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการด าเนินการจาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด โดยทีป่ระชุมพจิารณาถงึการ

พฒันากระบวนการบรหิารจดัการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารทิ ีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถถอดบทเรยีน

น าไปสูก่ารสรปุและสงัเคราะหเ์ป็นสือ่ความรูใ้นรปูแบบตา่ง ๆ และสง่เสรมิการน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชนห์รอืปฏบิตั ิ

ไดจ้รงิ

3. ตัวชีว้ัด “ความส าเร็จของการเผยแพร่องคค์วามรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร”ิ เป็นการจัดการ

องคค์วามรูแ้ละเผยแพรอ่งคค์วามรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารปิระจ าปี โดยการรวบรวมองคค์วามรูโ้ครงการในแต่ละดา้น

ที่ไดผ้่านการสังเคราะห์ และสรุปเป็นชุดความรู เ้พื่อเผยแพร่ผ่านสื่อในกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เกษตรกร เยาวชน

สถาบันการศกึษา ประชาชน สือ่มวลชน และหน่วยงานที่ปฏบิัตงิานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิโดยทีป่ระชุม

พจิารณาถงึประโยชนท์ีก่ลุ่มเป้าหมายจะไดร้บัจากชุดความรูท้ ีเ่ผยแพร่ ซึง่ควรมกีารประเมนิการรบัรูข้อง

กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวว่าสามารถน าความรูท้ ีไ่ดร้บัไปปฏบิตั ิ/ประยุกตใ์ช ้ใหเ้กดิผลลพัธท์ ีด่แีละเป็นรูปธรรม
ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด
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