รายงานการประเมินผลการปฏิบ ัติงาน

ตามแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
สาน ักงาน ก.พ.ร.

1

การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ

คาอธิบาย
ื่ มโยงกับ
สำนั กงำน ก.พ.ร. ได ้จัดทำแผนแม่บทระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของสำนั กงำน ก.พ.ร. ให ้มีควำมสอดคล ้องและเชอ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศำสตร์ท ี่ 6 ด ้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ในยุทธศำสตร์ท ี่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้ องกันกำรทุจริต
ประพฤติมช
ิ อบและธรรมำภิบำลในสงั คมไทย โดยจำแนกเป็ น 6 แผนงำนตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ และกำหนดเป้ ำหมำยของผลกำรดำเนินงำนใน
แต่ละแผนงำน ทัง้ นี้ เพือ
่ ขับเคลือ
่ นยุทธศำสตร์ชำติ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยในปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 ได ้กำหนดผลงำน
สำคัญ ใน 6 แผนงำน ประกอบด ้วย
1. แผนงำนกำรพัฒนำระบบกำรให ้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ (1 ผลงำน)
2. แผนงำนกำรปรับปรุงบทบำท ภำรกิจ และโครงสร ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ (4 ผลงำน)
3. แผนงำนกำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร (3 ผลงำน)
4. แผนงำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ (2 ผลงำน)
5. แผนงำนกำรต่อต ้ำนกำรทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ (2 ผลงำน)
6. แผนงำนกำรปรับปรุงแก ้ไขกฎหมำย ระเบียบ และข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (1 ผลงำน)
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการดาเนินการเพือ
่ ข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. แผนงานการพ ัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาคร ัฐ
1.1 กำรจัดตัง้ ศูนย์รับคำขออนุญำตตำม ม.14 แห่ง พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ
เพือ
่ เป็ น Shared Services Center ในกำรรับคำขอตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรอนุญำต

รำยละเอียด: นำเสนอผลกำรศึกษำกำรจัดตัง้ ศูนย์ฯ ต่อ ก.พ.ร. (กองนวัตกรรมฯ)
2. แผนงานการปร ับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาคร ัฐ

2.1 โครงสร ้ำงส่วนรำชกำรด ้ำนเศรษฐกิจเพือ
่ รองรับกำรขับเคลือ
่ นยุทธศำสตร์
Thailand 4.0 (กระทรวง 4.0 : ก.อุตสำหกรรม / BOI)

รำยละเอียด: นำเสนอกำรปรับโครงสร ้ำงกระทรวงอุตสำหกรรม เพือ
่ รองรับกำร
ขับเคลือ
่ น Thailand 4.0 ต่อ ก.พ.ร. (กองพัฒนำระบบฯ 1)
2.2 แนวทำงกำรจัดโครงสร ้ำงส่วนรำชกำรในภูมภ
ิ ำค

รำยละเอียด: นำเสนอแนวทำงฯ ต่อ ก.พ.ร. (กองภูมภ
ิ ำคฯ)
2.3 หลักเกณฑ์ตำม พ.ร.บ. องค์กำรมหำชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

รำยละเอียด: นำเสนอร่ำงหลักเกณฑ์ฯ ต่อ อ.กพม. ประกอบด ้วย (1) หลักเกณฑ์
กำรสรรหำประธำนฯ และกรรมกำรในคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน และ ผอ.
องค์กำรมหำชน (2) หลักเกณฑ์กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบองค์กำร
มหำชนตำมมำตรำ 25 แห่ง พ.ร.บ. องค์กำรมหำชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (กอง
องค์กำรมหำชนฯ)
2.4 แนวทำงกำรจัดตัง้ หน่วยงำนสนับสนุน

รำยละเอียด: นำเสนอแนวทำงฯ ต่อ ก.พ.ร. (กองเผยแพร่ฯ)
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการดาเนินการเพือ
่ ข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)
ผลการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3. แผนงานการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3.1 เสนอโมเดล จังหวัด 4.0

รำยละเอียด: เสนอโมเดล จังหวัด 4.0 (นำร่อง 1 จังหวัด) ต่อ ก.น.จ.
เพือ
่ รับทรำบหลักกำร เกีย
่ วกับแนวทำงกำรพัฒนำจังหวัด 4.0 (พ.ย.)
(กองภูมภ
ิ ำคฯ)
่ มโยงกับ
3.2 ระบบกำรประเมินผลตำม ม.44 รูปแบบใหม่ให ้เกิดกำรบูรณำกำรและเชือ
ยุทธศำสตร์ชำติ SDG แผนพัฒนำฯ และงบประมำณ อย่ำงเป็ นระบบ

่ มโยงกับ
รำยละเอียด: ตัวชีว้ ด
ั ปี 2560 ของส่วนรำชกำรทีม
่ ก
ี ำรบูรณำกำรและเชือ
ยุทธศำสตร์ชำติ SDG แผนพัฒนำฯ และงบประมำณ เสนอต่อ ครม. (ต.ค.) /
ตัวชีว้ ด
ั ตำมแผนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ปี 2561 เสนอต่อ ครม. (ม.ค.)
(กองติดตำมฯ)
3.3 ระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลภำครำชกำรแนวใหม่

รำยละเอียด: นำเสนอแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลภำครำชกำร
แนวใหม่ ต่อ ค.ต.ป. (กอง ค.ต.ป.)
4. แผนงานการพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการกาล ังคนและพ ัฒนาบุคลากรภาคร ัฐ
4.1 ปรับแนวคิด (mindset) ของข ้ำรำชกำรรองรับกับระบบรำชกำร 4.0 และ
Thailand4.0

รำยละเอียด: พัฒนำขีดสมรรถนะข ้ำรำชกำรเพือ
่ ปรับแนวคิดให ้รองรับกับระบบ
รำชกำร 4.0 และ Thailand 4.0 ผ่ำนกำรประชุมสัมมนำ (กองเผยแพร่ฯ,
กองนวัตกรรมฯ)
ั ยภำพสูง (Talent Management
4.2 ปรับปรุงและพัฒนำข ้ำรำชกำรรุ่นใหม่ทม
ี่ ศ
ี ก
Program) เพือ
่ เป็ นกำลังหลักของประเทศในอนำคต

รำยละเอียด: ข ้ำรำชกำรในโครงกำร นปร. รุ่น 9 สำเร็จโครงกำรและได ้รับกำร
จัดสรรไปปฏิบต
ั งิ ำนในหน่วยงำนทีม
่ ค
ี วำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์ (กองนวัตกรรมฯ)
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการดาเนินการเพือ
่ ข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)
ผลการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5. แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ
5.1 ปรับปรุงกระบวนงำน High Impact High Volume (10 กระบวนงำน)

รำยละเอียด: นำเสนอแผนกำรปรับปรุงกระบวนงำน High Impact High Volume
ต่อ อ.ก.พ.ร.ฯ เป็ นระยะ (กองนวัตกรรมฯ)
5.2 สร ้ำงกำรรับรู ้เกีย
่ วกับกำรให ้บริกำรตำมหลักกำรของ พ.ร.บ. กำรอำนวยควำม
สะดวกฯ และกำรให ้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพือ
่ ควำมโปร่งใส

รำยละเอียด: กลุม
่ เป้ ำหมำยมีกำรรับรู ้เกีย
่ วกับกำรให ้บริกำรตำมหลักกำรบริกำร
กิจกำรบ ้ำนเมืองทีด
่ ี พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ และกำรให ้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยประเมินจำกจำนวนครัง้ ในกำรสือ่ สำรสร ้ำงควำมรู ้ควำมเข ้ำใจ
(สำนักงำนเลขำธิกำร)
6. แผนงานการปร ับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบ ังค ับทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการ
บริหารราชการแผ่นดิน
6.1 ตรำ พ.ร.ฎ. ตำมมำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ

รำยละเอียด: นำเสนอร่ำง พ.ร.ฎ. ตำมมำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. กำรอำนวยควำม
สะดวกฯ ต่อ ก.พ.ร. (กองกฎหมำยฯ)
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการดาเนินการเพือ
่ ข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
เตรียมความพร้อมของระบบ
ราชการในการข ับเคลือ
่ น
ยุทธศาสตร์ชาติ

วางกลไกการบริหารราชการ
เพือ
่ พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการ
ิ ธิภาพ
ภาคร ัฐ / เพิม
่ ประสท
ในการปฏิบ ัติราชการ

จ ัดโครงสร้างสว่ นราชการเพือ
่
รองร ับการข ับเคลือ
่ น
Thailand 4.0 และเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งข ันของประเทศ

ยกระด ับคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน และการดาเนินการ
ด้านอืน
่ ๆ เพือ
่ รองร ับแผนงาน
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

Q1 / ธ.ค. 59
• ระบบกำรประเมินผลตำม ม.44
รูปแบบใหม่ให ้เกิดกำรบูรณำกำร
่ มโยงกับเป้ ำหมำย
และเชือ
ระดับประเทศ (ตัวชีว้ ัดปี 60)
• โมเดลจังหวัด 4.0

Q2 / มี.ค. 60

• แนวทำงกำรจัดโครงสร ้ำงส่วนรำชกำรในภูมภ
ิ ำค
• หลักเกณฑ์ตำม พ.ร.บ. องค์กำรมหำชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
• ระบบกำรประเมินผลตำม ม.44 รูปแบบใหม่ให ้เกิดกำรบูรณำกำรและ
่ มโยงกับเป้ ำหมำยระดับประเทศ (ตัวชีว้ ัดปี 61)
เชือ
• ปรับแนวคิด (mindset) ของข ้ำรำชกำรรองรับกับระบบรำชกำร 4.0
และ Thailand4.0
• ตรำ พ.ร.ฎ. ตำมมำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ

Q3 / มิ.ย. 60

• ปรับบทบำทภำรกิจและโครงสร ้ำงส่วนรำชกำรเพือ
่ รองรับกำรขับเคลือ
่ นยุทธศำสตร์
Thailand 4.0 (นำร่องส่วนรำชกำรด ้ำนเศรษฐกิจ: ก.อุตสำหกรรม และ BOI

Q4 / ก.ย. 60

ผลกำรศึกษำกำรจัดตัง้ ศูนย์รับคำขออนุญำตตำม ม.14 แห่ง พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ
แนวทำงกำรจัดตัง้ หน่วยงำนสนับสนุน
ระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลภำครำชกำรแนวใหม่
พัฒนำข ้ำรำชกำรรุน
่ ใหม่ทม
ี่ ศ
ี ักยภำพสูงเพือ
่ เป็ นกำลังหลักของประเทศในอนำคต (จัดสรร นปร. รุน
่ 9 สูร่ ะบบรำชกำร)
กำรปรับปรุงงำนบริกำรหน่วยงำนของรัฐตำมคูม
่ อ
ื สำหรับประชำชนในกระบวนงำนทีส
่ ำคัญ (High Impact High
Volumn)
• สร ้ำงกำรรับรู ้เกีย
่ วกับกำรให ้บริกำรตำมหลักกำรของ พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ
•
•
•
•
•

6

การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปผลการประเมินการจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ ของสาน ักงาน ก.พ.ร.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดาเนินงาน
สำนักงำน ก.พ.ร. มีแผนแม่บทระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพือ
่ ขับเคลือ
่ น
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึง่ สอดคล ้องกับยุทธศำตร์ชำติ 20 ปี ใน
ยุทธศำสตร์ท ี่ 6 ด ้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ใน
ยุทธศำสตร์ท ี่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้ องกันกำรทุจริตประพฤติมช
ิ อบและธรร
มำภิบำลในสังคมไทย โดยจำแนกเป็ น 6 แผนงำนตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ทัง้ นี้ เพือ
่
ขับเคลือ
่ นยุทธศำสตร์ชำติ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสรุปผลกำร
ดำเนินกำรในแต่ละไตรมำสได ้ ดังนี้

ข ้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2560

1. ไตรมาสที่ 1 กำหนดเป้ ำหมำยในกำรเตรียมควำมพร ้อมของระบบรำชกำรในกำร
่ ำรปฏิบัต ิ เช่น
ขับเคลือ
่ นยุทธศำสตร์ชำติ โดยกำรวำงกลไกผลักดันยุทธศำสตร์ชำติไปสูก
่ มโยงกับ
กำรวำงระบบในกำรติดตำมประเมินผลรูปแบบใหม่ให ้เกิดกำรบูรณำกำรและเชือ
ยุทธศำสตร์ชำติ SDG แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกำรจัดสรร
งบประมำณ กำรจัดทำโมเดลจังหวัด 4.0 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับแนวนโยบำยประเทศ
ไทย 4.0
ผลการดาเนินงาน พบว่า สำนักงำน ก.พ.ร. สำมำรถวำงกลไกผลักดันยุทธศำสตร์
่ ำรปฏิบัต ิ โดยได ้ดำเนินกำร ดังนี้
ชำติไปสูก
1. กำรจัดทำระบบกำรติดตำมประเมินผลตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
่ มโยงกับ
กำรปฏิบัตริ ำชกำร (มำตรำ 44) รูปแบบใหม่ให ้เกิดกำรบูรณำกำรและเชือ
ยุทธศำสตร์ชำติ SDG แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกำรจัดสรร
งบประมำณ โดยบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนกลำง ได ้แก่ สำนักงำน
ก.พ.ร. สศช. และสำนักงบประมำณ เพือ
่ กำหนดเป้ ำหมำย ตัวชีว้ ัดปี 2560 ของส่วนรำชกำร
่ มโยงสูเ่ ป้ ำหมำยระดับชำติ และสำมำรถ
ให ้มีควำมชัดเจน สะท ้อนผลสัมฤทธิแ
์ ละเชือ
นำมำติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนได ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้ นี้ ตัวชีว้ ัดบูรณำกำรปี
2560 ของส่วนรำชกำรและจังหวัดตำมเอกสำรงบประมำณได ้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะรัฐมนตรีแล ้ว เมือ
่ วันที่ 11 ตุลำคม 2559
2. กำรจัดทำโมเดลจังหวัด 4.0 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับแนวนโยบำยประเทศไทย
4.0 โดยกำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และวิธก
ี ำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุม
่
จังหวัด โดยยึดนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ รวมทัง้ แผนรำยสำขำเฉพำะด ้ำนต่ำง ๆ มำเป็ นกรอบในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
จังหวัด/กลุม
่ จังหวัด รวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ำรจัดทำแผนฯ และทำลองนำ
แนวนโยบำยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวมำจัดทำตัวอย่ำงเพือ
่ ให ้เห็นภำพชัดเจนขึน
้ โดยใช ้
่ มโยงสู่
ตัวอย่ำงของจังหวัดลำปำง เพือ
่ ให ้เห็นกำรจัดทำยุทธศำสตร์จังหวัดทีเ่ ชือ
่ ำรเป็ นจังหวัด 4.0 ทีจ
เป้ ำหมำยระดับชำติ เพือ
่ พัฒนำไปสูก
่ ะขับเคลือ
่ นประเทศตำม
แนวนโยบำยประเทศไทย 4.0 ต่อไป ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัด
และกลุม
่ จังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ซึง่ มีนำยกรัฐมนตรีเป็ นประธำน ได ้รับทรำบ
หลักกำรเกีย
่ วกับแนวทำงกำรพัฒนำจัหงัด 4.0 ดังกล่ำวแล ้ว ในกำรประชุม ก.น.จ. ครัง้
ที่ 2/2559 เมือ
่ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปผลการประเมินการจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ ของสาน ักงาน ก.พ.ร.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดาเนินงาน (ต่อ)
2. ไตรมาสที่ 2 กำหนดเป้ ำหมำยในกำรวำงกลไกกำรบริหำรรำชกำรเพือ
่ พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐ รวมทัง้ เพิม
่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำร โดยจัดทำแนวทำง
หลักเกณฑ์ตำ่ ง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ ให ้กำรบริหำรรำชกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐมีประสิทธิภำพ และกำรตรำ พ.ร.ฎ. ตำมมำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. กำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
ผลการดาเนินงาน พบว่า สำนักงำน ก.พ.ร. ดำเนินกำรวำงกลไกกำรบริหำรรำชกำร
ได ้เป็ นไปตำมแผนทีก
่ ำหนดไว ้ โดยได ้ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรจัดทำแนวทำงกำรจัดโครงสร ้ำงส่วนรำชกำรในภูมภ
ิ ำค โดยกำรปรับปรุง
แนวทำงฯ ทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิมให ้สอดคล ้องกับบริบททีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป และแนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมถึง
รำยงำนของสภำขับเคลือ
่ นกำรปฏิรป
ู ประเทศ ทัง้ นี้ เพือ
่ ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำร
รำชกำรในภูมภ
ิ ำคให ้มีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน
้ โดยแนวทำงกำรจัดโครงสร ้ำงส่วน
รำชกำรในภูมภ
ิ ำค ประกอบด ้วย แนวทำงกำรจัดตัง้ หน่วยงำนของรำชกำรส่วนกลำงใน
ภูมภ
ิ ำค และ แนวทำงกำรจัดตัง้ ส่วนรำชกำรส่วนภูมภ
ิ ำคของกระทรวง ทบวง กรม ซึง่
แนวทำงดังกล่ำว ได ้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
แล ้ว ในกำรประชุม ก.พ.ร. ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ
่ วันที่ 23 มกรำคม 2560 และ
คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมือ
่ วันที่ 4 เมษำยน 2560 ได ้มีมติเห็นชอบกำรปรับปรุงแนว
ทำงกำรจัดส่วนรำชกำรในภูมภ
ิ ำค ตำมทีส
่ ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอ
2. กำรจัดทำหลักเกณฑ์ตำม พ.ร.บ. องค์กำรมหำชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ประกอบด ้วย 1) (ร่ำง) หลักเกณฑ์กำรสรรหำประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนและผู ้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน และ 2) (ร่ำง) หลักเกณฑ์
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบขององค์กำรมหำชนและแนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ี เสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (อ.กพม.) ในกำรประชุม อ.กพม.
ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ
่ วันที่ 20 มกรำคม 2560 และ ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ
่ วันที่ 23 กุมภำพันธ์
2560
3. กำรจัดทำระบบกำรติดตำมประเมินผลตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
่ มโยงกับ
กำรปฏิบัตริ ำชกำร (มำตรำ 44) รูปแบบใหม่ให ้เกิดกำรบูรณำกำรและเชือ
ยุทธศำสตร์ชำติ SDG แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกำรจัดสรร
งบประมำณ โดยบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนกลำง ได ้แก่ สำนักงำน
ก.พ.ร. สศช. และสำนักงบประมำณ เพือ
่ จัดทำตัวชีว้ ัด ค่ำเป้ ำหมำย ตำมแผนบูรณำกำรเชิง
่ มโยงสูเ่ ป้ ำหมำยระดับชำติ ทัง้ นี้ ตัวชีว้ ัด
ยุทธศำสตร์ปี 2561 ของส่วนรำชกำร ให ้เชือ
ค่ำเป้ ำหมำย ตำมแผนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ปี 2561 ได ้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะ
รัฐมนตรีแล ้วเมือ
่ วันที่ 24 มกรำคม 2560

ข ้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2560
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปผลการประเมินการจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ ของสาน ักงาน ก.พ.ร.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดาเนินงาน (ต่อ)
2. ไตรมาสที่ 2
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
4. กำรปรับแนวคิด (mindset) ของข ้ำรำชกำรรองรับกับระบบรำชกำร 4.0 และ
Thailand 4.0 โดยได ้ดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำร
ปฏิรป
ู ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติและกำรสร ้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.)
สำหรับผู ้บริหำรระดับสูงของส่วนรำชกำร เพือ
่ สร ้ำงกำรรับรู ้และเข ้ำใจต่อบริบทใหม่ของ
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรป
ู ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร ้ำง
ควำมสำมัคคีปรองดอง อีกทัง้ ยังเป็ นกำรปรับกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mindset) สร ้ำง
แรงบันดำลใจ (Inspiration) และศักยภำพควำมเป็ นผู ้นำ (Leadership) พร ้อมทัง้ สร ้ำง
วัฒนธรรมกำรทำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐภำยใต ้ระบบรำชกำร
4.0 เพือ
่ ขับเคลือ
่ นประเด็นสำคัญ ๆ ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยของรัฐบำล เพือ
่
่ วำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตำมนโยบำย Thailand 4.0 โดยมีกำรจัด
พัฒนำประเทศสูค
ประชุมเปิ ดหลักสูตรฯ เมือ
่ วันที่ 2 มีนำคม 2560 โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็ นประธำน
ทัง้ นี้ หลักสูตร ป.ย.ป. ประกอบด ้วย
1) หลักสูตรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเชิงยุทธศำสตร์ สำหรับปลัดกระทรวง
และอธิบดี (ป.ย.ป.1)
2) หลักสูตรกำรสร ้ำงผู ้นำแห่งกำรเปลีย
่ นแปลง
2.1 สำหรับรองอธิบดี (ป.ย.ป.2/1)
2.2 สำหรับรองผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ป.ย.ป.2/2)
โดยสำนักงำน ก.พ.ร. เป็ นผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ย.ป. 1 และ ป.ย.ป. 2/2
้ แล ้ว ส่วน ป.ย.ป. 2/2 อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
ซึง่ หลักสูตร ป.ย.ป. 1 ดำเนินกำรเสร็จสิน
5. กำรจัดทำร่ำง พ.ร.ฎ. กำรกำหนดให ้ผู ้รับใบอนุญำตชำระค่ำธรรมเนียมกำร
ต่ออำยุใบอนุญำตแทนกำรยืน
่ คำขอต่ออำยุใบอนุญำต พ.ศ. .... ซึง่ เป็ นไปตำมมำตรำ
12 แห่ง พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.
2558 ทัง้ นี้ เพือ
่ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให ้กับประชำชน โดยกำหนดให ้ผู ้รับ
ใบอนุญำตบำงประเภทตำมกฎหมำยบำงฉบับสำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตนัน
้ โดยกำร
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตตำมทีก
่ ำหนดไว ้ในกฎหมำยนัน
้ ๆ แล ้วให ้ถือว่ำ
ได ้ต่ออำยุใบอนุญำตนัน
้ แล ้ว โดยไม่ต ้องยืน
่ คำขอต่ออำยุใบอนุญำตอีก ซึง่ ร่ำง พ.ร.ฎ.
ดังกล่ำว ได ้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ ก.พ.ร. แล ้ว ในกำรประชุม ก.พ.ร. ครัง้ ที่ 1/2560
เมือ
่ วันที่ 23 มกรำคม 2560 และเสนอคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 4 กรกฎำคม 2560
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปผลการประเมินการจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ ของสาน ักงาน ก.พ.ร.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดาเนินงาน (ต่อ)
3. ไตรมาสที่ 3 กำหนดเป้ ำหมำยในกำรจัดโครงสร ้ำงส่วนรำชกำรเพือ
่ รองรับกำร
ขับเคลือ
่ นแนวนโยบำยประเทศไทย 4.0 และเสริมสร ้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ โดยกำรปรับบทบำทภำรกิจ โครงสร ้ำงหน่วยงำนของรัฐให ้มีขนำดที่
เหมำะสม เกิดควำมคุ ้มค่ำ รองรับกำรขับเคลือ
่ นยุทธศำสตร์ แนวนโยบำยประเทศไทย
4.0 และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (นำร่องในส่วนรำชกำรด ้ำนเศรษฐกิจ
ได ้แก่ กระทรวงอุตสำหกรรม และสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน)
ผลการดาเนินงาน พบว่า สำนักงำน ก.พ.ร. ดำเนินกำรจัดโครงสร ้ำงส่วนรำชกำรเพือ
่
รองรับกำรขับเคลือ
่ นยุทธศำสตร์ แนวนโยบำยประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ รวมทัง้ เสริมสร ้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดย
นำร่องในกระทรวงอุตสำหกรรม ทัง้ นี้ ได ้นำเรือ
่ งกำรปรับปรุงโครงสร ้ำงกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรของกระทรวงอุตสำหกรรม เพือ
่ รองรับกำรพัฒนำประเทศไทยตำมแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 และตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เสนอ ก.พ.ร. พิจำรณำให ้ควำม
เห็นชอบแล ้ว ในกำรประชุม ก.พ.ร. ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ
่ วันที่ 29 มีนำคม 2560
นอกจำกนีไ้ ด ้นำเรือ
่ งกำรปรับปรุงโครงสร ้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เสนอ ก.พ.ร. แล ้วในกำรประชุมครัง้ ที่ 3/2560
เมือ
่ วันที่ 7 มิถน
ุ ำยน 2560
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปผลการประเมินการจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ ของสาน ักงาน ก.พ.ร.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดาเนินงาน (ต่อ)
4. ไตรมาสที่ 4 กำหนดเป้ ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพกำรให ้บริกำรประชำชน โดย
กำรศึกษำกำรจัดตัง้ ศูนย์รับคำขออนุญำตตำมมำตรำ 14 แห่ง พ.ร.บ. กำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 กำรปรับปรุงงำนบริกำร
หน่วยงำนของรัฐตำมคูม
่ อ
ื สำหรับประชำชน ในกระบวนงำนทีส
่ ำคัญ (High Impact
High Volumn) และสร ้ำงกำรรับรู ้เกีย
่ วกับกำรให ้บริกำรตำมหลักกำรของ พ.ร.บ. กำร
อำนวยควำมสะดวกฯ นอกจำกนีย
้ ังกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนินกำรในด ้ำนอืน
่ ๆ เพือ
่
รองรับแผนงำนตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ อำทิ กำรจัดทำแนวทำงกำรจัดตัง้ หน่วยงำน
สนับสนุน กำรจัดทำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลภำครำชกำรแนวใหม่
กำรพัฒนำข ้ำรำชกำรรุน
่ ใหม่ทม
ี่ ศ
ี ักยภำพสูงเพือ
่ เป็ นกำลังหลักของประเทศในอนำคต
ผลการดาเนินงาน พบว่า สำนักงำน ก.พ.ร. ดำเนินกำร ดังนี้
1. ดำเนินกำรศึกษำกำรจัดตัง้ ศูนย์รับคำขออนุญำตตำมมำตรำ 14 แห่ง พ.ร.บ.
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 และนำผล
กำรศึกษำฯ เสนอต่อทีป
่ ระชุม ก.พ.ร. แล ้ว เมือ
่ วันที่ 21 กรกฎำคม 2560
2. กำรพัฒนำข ้ำรำชกำรรุน
่ ใหม่ทม
ี่ ศ
ี ักยภำพสูงเพือ
่ เป็ นกำลังหลักของประเทศใน
อนำคต โดยดำเนินโครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลีย
่ นแปลงรุน
่ ใหม่ (นปร.) รุน
่ ที่ 9
เสร็จเรียบร ้อยแล ้ว และได ้จัดสรร นปร. รุน
่ 9 เข ้ำสูร่ ะบบรำชกำรเพือ
่ ไปฏิบัตงิ ำนใน
หน่วยงำนต่ำง ๆ เกือบครบถ ้วนแล ้ว เหลือเพียงบำงส่วนทีอ
่ ยูร่ ะหว่ำงกำรจัดสรร ซึง่ คำด
้ ภำยในเดือนกรกฎำคม 2560
ว่ำจะจัดสรรได ้เสร็จสิน
3. ดำเนินกำรปรับปรุงเกณฑ์กำรจัดตัง้ ส่วนรำชกำรในสำนักงำนปลัดกระทรวง
(แนวทำงกำรจัดตัง้ หน่วยงำนสนับสนุน) เพือ
่ ให ้มีควำมสอดคล ้องกับสถำนกำรณ์และ
บริบททีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป และสอดคล ้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560 แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทัง้ รองรับบริบทของกำรขับเคลือ
่ นระบบ
รำชกำร 4.0 และประเทศไทย 4.0 โดยได ้นำเกณฑ์ดังกล่ำวเสนอทีป
่ ระชุม ก.พ.ร. แล ้ว
เมือ
่ วันที่ 21 กรกฎำคม 2560 ซึง่ ทีป
่ ระชุมมีมติเห็นชอบในหลักกำรและให ้สำนักงำน
ก.พ.ร. ดำเนินกำรศึกษำในรำยละเอียดต่อไป
4. จัดทำแผนกำรปรับปรุงคูม
่ อ
ื สำหรับประชำชน ในกระบวนงำนทีม
่ ค
ี วำมสำคัญ
สูง หรือเป็ น High Impact High Volume (งำนบริกำรทีม
่ ผ
ี ู ้รับบริกำรจำนวนมำก มี
ผลกระทบต่อผู ้รับบริกำรสูง และ/หรือมีกำรร ้องเรียนเรือ
่ งกำรให ้บริกำร) นำเสนอแผนต่อ
อ.ก.พ.ร. เกีย
่ วกับกำรส่งเสริมและยกระดับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำรและกำรประกอบธุรกิจ ในกำรประชุมครัง้ ที่ 3/2560 เมือ
่ วันที่ 26
พฤษภำคม 2560 และเสนอ ก.พ.ร. ในกำรประชุมครัง้ ที่ 4/2560 เมือ
่ วันที่ 24 กรกฎำคม
2560 โดยมีแนวทำงกำรปรับปรุงฯ เช่น กำรลดรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ กำรลด
ขัน
้ ตอนและระยะเวลำแล ้วเสร็จ ไม่น ้อยกว่ำร ้อยละ 30 - 50 กำรนำเทคโนโลยีทท
ี่ ันสมัย
หรือนวัตกรรมมำใช ้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรให ้บริหำรให ้มีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน
้
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปผลการประเมินการจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ ของสาน ักงาน ก.พ.ร.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดาเนินงาน (ต่อ)
4. ไตรมาสที่ 4
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
่ สำรสร ้ำงควำมรู ้ควำมเข ้ำใจเพือ
5. ดำเนินกำรสือ
่ ให ้กลุม
่ เป้ ำหมำยมีกำรรับรู ้
เกีย
่ วกับกำรให ้บริกำรตำมหลักกำรบริกำรกิจกำรบ ้ำนเมืองทีด
่ ี พ.ร.บ. กำรอำนวยควำม
สะดวกฯ และกำรให ้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยดำเนินกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เป็ น
ระยะ เช่น
- เผยแพรข่ำวกำรจัดกิจกรรม “กำรปฏิรป
ู ภำครัฐเพือ
่ อำนวยควำมสะดวกในกำร
ประกอบธุรกิจ” ทำงหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ ไทยรัฐ โพสต์ทเู ดย์ กรุงเทพธุรกิจ สถำนีวท
ิ ยุ
FM 89.5 MHz. และ FM 97.0 MHz. เป็ นต ้น
- เผยแพร่บทควำม & Infographic “รูปแบบใหม่ของกำรให ้บริกำรภำครัฐผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์” ทำงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และประชำชำติธุรกิจ
- กำรจัดกิจกรรมประชุมสัมมนำเรือ
่ ง “รำชกำรไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภำพ
่ ” ในวันที่ 27 มิถน
โปร่งใส ไร ้คอร์รัปชัน
ุ ำยน 2560 และ 7 กรกำคม 2560 โดยมี
ผู ้เข ้ำร่วมได ้แก่ ข ้ำรำชกำรและหน่วยงำนภำคเอกชน
- กำรจัดกิจกรรม “รวมพลังหยุดยัง้ คอร์รัปชัน” เพือ
่ รณรงค์ปลุกจิตสำนึก
เสริมสร ้ำงธรรมำภิบำลร่วมต ้ำนทุจริตให ้กับเยำวชน ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ ได ้แก่
โรงเรียนรำชวินต
ิ โรงเรียนปทุมวิไล
หมำยเหตุ
ผลกำรดำเนินกำรเรือ
่ ง แนวทำงกำรตรวจสอบ และประเมินผลภำครำชกำร
แนวใหม่ เสนอ ค.ต.ป. ทีก
่ ำหนดเป้ ำหมำยไว ้ในเดือนกันยำยน 2560 นัน
้ ได ้มีกำรจัดทำ
กรอบแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
เสนอ อ.ค.ต.ป. เกีย
่ วกับกำรกำหนดแนวทำง วิธก
ี ำร กำรตรวจสอบและประเมินผลภำค
รำชกำร แล ้ว เพือ
่ เตรียมเสนอ ค.ต.ป. ต่อไป แต่เนือ
่ งจำกไม่มก
ี ำรประชุม ค.ต.ป. ใน
เดือนกันยำยน จึงยังไม่ได ้นำแนวทำงดังกล่ำวเสนอ ค.ต.ป. ทัง้ นี้ จะนำแนวทำงฯ เสนอ
ค.ต.ป. ในครัง้ ต่อไปทีม
่ ก
ี ำรจัดประชุม โดยแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำค
รำชกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็ นแนวทำงกำรติดตำมตรวจสอบฯ แนวใหม่
ทีน
่ ำหลักธรรมำภิบำล (Good Government) ในเรือ
่ งประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำม
โปร่งใส และกำรมีสว่ นร่วม มำเป็ นกรอบแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนทีส
่ อดคล ้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 และนโยบำยสำคัญของรัฐบำลเพือ
่ สนับสนุนกำรขับเคลือ
่ น
ประเทศให ้บรรลุวส
ิ ัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ข ้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2560
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย/ผลการดาเนินการ
เป้าหมายปี
2560

ต.ค.

พ.ย.

1. ตัวชีว้ ัดปี 60 1. เสนอโมเดล
ผลการ
จังหวัด 4.0
ทีบ
่ รู ณำกำร
ดาเนินงาน
(นำร่อง 1
่ มโยงฯ
และเชือ
ตามกรอบ
จังหวัด) ต่อ
เสนอ
ครม.
ยุทธศาสตร์
กนจ. (3.1)
(3.2)
ชาติ

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1.ตัวชีว้ ัดตำม
1. แนวทำงกำร
1. หลักเกณฑ์
แผนบูรณำกำร
จัดส่วนรำชกำร
กำรแต่งตัง้
เชิงยุทธศำสตร์
ในภูมภ
ิ ำค
คณะกรรมกำร
ปี 61 เสนอ
เสนอ กพร.
ตรวจสอบ
ครม. (3.2)
(2.2)
องค์กำรมหำชน
[ดำเนินกำร
เสนอ อ.กพม.
แล ้วเสร็จ เดือน
(2.3)

มค. 60]

[ดำเนินกำร
แล ้วเสร็จ เดือน
กพ. 60]

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

1. โครงสร ้ำง
กระทรวง 4.0:
อุตฯ เสนอ
กพร. (2.1)

ก.ค.

ส.ค.

1. ผลกำรศึกษำ
กำรจัดตัง้ ศูนย์
รับคำขอ
อนุญำตตำม
ม.14 เสนอ
กพร. (1.1)

[ดำเนินกำร
แล ้วเสร็จ เดือน
มีค. 60]

2. นปร. รุน
่ 9
สำเร็จโครงกำร
และจัดสรรไป
ปฏิบัตงิ ำนใน
หน่วยงำน
ต่ำงๆ (4.2)

2. หลักเกณฑ์
กำรสรรหำ
ประธำนฯ และ 2. กำรปรับ
กรรมกำรใน
แนวคิด
คณะกรรมกำร
ข ้ำรำชกำร
องค์กำรมหำชน
รองรับระบบ
และ ผอ.PO
รำชกำร 4.0
เสนอ อ.กพม.
&Thailand4.0
(2.3)
(4.1)

1. แนวทำงกำร
จัดตัง้
หน่วยงำน
สนั บสนุน
เสนอ กพร.
(2.4)

High Impact
High Volume
เสนอ อกพร.
อำนวยฯ (5.1)

[ดำเนินกำร
แล ้วเสร็จ เดือน
พค. 60]
3. สร ้ำงกำรรับรู ้
เกีย
่ วกับกำร
ให ้บริกำรตำม
หลักกำรของ
พ.ร.บ.อำนวย
ควำมสะดวกฯ
(5.2)

[ดำเนินกำร
แล ้วเสร็จ
เดือน มค. 60]

1 ผลงำน

1 ผลงำน

ผลการดาเนินการ
ณ วันที่ 15 ส.ค. 60
ดาเนินการได้
14 ผลงาน

1 ผลงำน

5 ผลงำน
(สะสม)

3 ผลงำน

เกณฑ์การประเมิน รอบที่ 1

1. แนวทำงกำร
ตรวจสอบ
และประเมินผล
ภำครำชกำร
แนวใหม่ เสนอ
ค.ต.ป. (3.3)

[ดำเนินกำร
แล ้วเสร็จ เดือน 2. แผนกำร
กค. 60]
ปรับปรุง
กระบวนงำน

3. ร่ำง พ.ร.ฎ.
ตำมมำตรำ 12
แห่ง พ.ร.บ.
อำนวยควำม
สะดวกฯ เสนอ
กพร. (6.1)

สรุปจานวน

ก.ย.

1 ผลงำน

11 ผลงำน
(สะสม)

1 ผลงำน

2 ผลงำน

เกณฑ์การประเมิน รอบที่ 2

ผ่าน

ไม่ผา
่ น

ผ่าน

ไม่ผา
่ น

ดาเนินการได้
้ ไป
3 ผลงาน ขึน

ดาเนินการได้
น้อยกว่า 3 ผลงาน

ดาเนินการได้
้ ไป
9 ผลงาน ขึน

ดาเนินการได้
น้อยกว่า 9 ผลงาน
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การจ ัดทาและดาเนินการตามแผนการข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเสนอแนะในการปร ับปรุงและพ ัฒนาการปฏิบ ัติงานตามแผนปฏิบ ัติราชการ

การกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงานนั้น ควรพิจารณาถึง
ตัวแปรหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานว่าเป็นปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการหรือควบคุมได้หรือไม่ ซึ่งการ
กาหนดเป้าหมายที่หน่วยงานสามารถควบคุมหรือบริหารจัดการตัวแปรได้นั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้
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