


การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

1

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1. ความส าเร็จในการเชือ่มโยงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสร์ะหวา่งหน่วยงาน [1 กรม 1 ปฏริูป]
2. ระดบัคะแนนคณุภาพของขอ้มลูประกอบการวนิจิฉัยของคณะรัฐมนตร ี(Function KPI)
3. รอ้ยละของจ านวนมตคิณะรัฐมนตรทีีแ่จง้ใหส้ว่นราชการเจา้ของเรือ่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (Function KPI)
4. รอ้ยละความส าเร็จในการเผยแพร่กฎหมายเพือ่สรา้งการรับรูใ้หแ้กป่ระชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ (Function KPI)
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การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

5. ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

5.1 การพัฒาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพัฒนาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data) 15

5.2 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 15

แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

ยทุธศาสตร ์6 การบรหิารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกนัการทจุรติประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

แผนแมบ่ทดา้นการบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพ

ภาครัฐ (20)
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

แผนการปฏริปูประเทศ

ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ
(พ.ศ. 2561 – 2565)

การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
ในการวเิคราะหเ์ร ือ่งเสนอ

คณะรฐัมนตรี

การพฒันาระบบตดิตามผลการ
ด าเนนิการตามนโยบายและมติ

คณะรฐัมนตร ีและพฒันาฐานขอ้มลู 
ส าหรบัการเสนอแนะเชงินโยบาย

การเพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานเกีย่วกบั
ราชการในพระองค์

การพฒันากระบวนการ
เผยแพรข่อ้มลูส าคญัใน
ราชกจิจานเุบกษา

การพฒันาระบบบรหิารจดัการ
เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ในภารกจิหลกัทีเ่กีย่วขอ้ง

ย
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ศ
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ก
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นโยบายหลกั
11. การปฏริปูการบรหิารจดัการภาครฐั
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1. ความส าเร็จในการเชือ่มโยงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสร์ะหวา่งหนว่ยงาน

ค าอธบิาย

ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดล้งนามบนัทกึความรว่มมอืในการเชือ่มโยงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์กบัส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์
(องคก์ารมหาชน) และส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) เพือ่เชื่อมโยงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสข์องท ัง้ 7 หน่วยงาน ใหไ้ดภ้ายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าไปสู่การเชื่อมโยงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสข์องรฐัทุกหน่วยงานใหไ้ดภ้ายในไตรมาสที ่4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนปฏริูปประเทศดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิในการปรบัเปลีย่นรูปแบบการบรหิารงาน และการบรกิารภาครฐั
ไปสูร่ะบบดจิทิลั

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2563

- -

แผนระยะยาว / Roadmap

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย สลค. สามารถผลกัดนัให ้
หน่วยราชการอกี 8 หน่วยงาน 
สามารถสง่หนังสอืราชการ
ทางอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

- - - -

ตวัชีว้ดัส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

น า้หนกั

10

ตวัชีว้ดั
1 กรม 1ปฏริปู

เงือ่นไข

-

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

• การบริการภาครัฐมคีวามสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 
และเหมาะสม 

• หน่วยงานของรัฐสามารถรับสง่หนังสอืราชการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ท าใหส้ามารถบรหิารงานไดม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ สง่ผลใหก้ารขบัเคลือ่นการแกไ้ขปัญหาใหป้ระชาชนมคีวามรวดเร็ว ทนัตอ่สถานการณ์

ตวัชีว้ดัใหม่

เกณฑก์ารประเมนิ

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

สลค. สามารถสง่หนังสอืราชการทางอเิล็กทรอนกิส์

กบัหน่วยงานทีล่งนามความร่วมมอืฯ ระหวา่งกนัได ้
สลค. สามารถผลกัดนัใหห้น่วยราชการ อกี 8 หน่วยงาน 

สามารถสง่หนังสอืราชการทางอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้
สลค. สามารถผลกัดนัใหห้น่วยราชการมากกวา่ 8 หน่วยงาน

สามารถสง่หนังสอืราชการทางอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้
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ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

9.14 8.56 8.80 8.66 8.86

-0.58 +0.24 -0.14 +0.2

คา่เฉลีย่ 3 ปี 8.77

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

8.50 8.75 9.00

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

• คณะรัฐมนตรไีดรั้บขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการก าหนด

นโยบายและบรหิารราชการแผน่ดนิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ท าให ้
สามารถพัฒนาประเทศและแกปั้ญหา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความ
เดอืดรอ้นของประชาชนไดท้นัสถานการณ์

แผนระยะยาว / Roadmap

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย 8.75 - - - -

เงือ่นไข

-

ตวัชีว้ดัเดมิ 

ตวัชีว้ดัส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ระดบัคะแนนคณุภาพของขอ้มลูประกอบการวนิจิฉยัของคณะรฐัมนตรี

ค าอธบิาย ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการส ารวจ/วดัความพงึพอใจในคณุภาพของขอ้มูลประกอบการวนิจิฉยัของคณะรฐัมนตร ีทีค่ณะรฐัมนตรมีตีอ่ขอ้มูลประกอบค าวนิจิฉยั  

ซึง่จดัท าโดยส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

• นยิาม   ระดบัคะแนนคณุภาพของขอ้มลูประกอบการวนิจิฉัยของคณะรัฐมนตร ีประกอบดว้ย 
1) ความครบถว้นถกูตอ้งของขอ้มลู 2) ความรวดเร็วและทนัเวลาของขอ้มลู 3) ประโยชนต์อ่การพจิารณาตดัสนิใจ 

• สตูรค านวณ   ผลรวมคะแนนเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจฯ
จ านวนคณะรัฐมนตรทีีต่อบแบบส ารวจ

• วธิกีารเก็บขอ้มูล       ทอดแบบส ารวจความพงึพอใจทีม่ตีอ่คณุภาพของขอ้มลูประกอบการวนิจิฉัยของคณะรัฐมนตรีกบัคณะรัฐมนตรี
• แหลง่ทีม่าของขอ้มูล สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจฯ 

น า้หนกั

15

เกณฑก์ารประเมนิ

หมายเหตุ เกณการประเมนินีเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานทีจ่ะใชต้อ่เนื่อง ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป
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3. รอ้ยละของจ านวนมตคิณะรฐัมนตรที ีแ่จง้ใหส้ว่นราชการเจา้ของเรือ่งภายใน 
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ 98.16
(2,768 เรือ่ง

จากทัง้หมด 2,820 เรือ่ง)

รอ้ยละ 97.26
(2,378 เรือ่ง

จากทัง้หมด 2,445 เรือ่ง)

รอ้ยละ 95.70
(2,317 เรือ่ง

จากทัง้หมด 2,421 เรือ่ง)

รอ้ยละ 98.96
(2,375 เรือ่ง

จากทัง้หมด 2,400 เรือ่ง)

เกณฑก์ารประเมนิ

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

รอ้ยละ 95 รอ้ยละ 97 รอ้ยละ 99

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

• สว่นราชการสามารถน ามตคิณะรัฐมนตรี ขอ้สัง่การไปด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืขบัเคลือ่นการ

พัฒนาประเทศไดอ้ยา่งทนัทว่งที

แผนระยะยาว / Roadmap

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย รอ้ยละ 97 - - - -

เงือ่นไข

-

ตัวช้ีวัดเดิม 

ค าอธบิาย  เป็นการวดัความส าเร็จของการแจง้มตคิณะรฐัมนตรใีหส้ว่นราชการเจา้ของเรือ่งรบัทราบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

• นยิาม : ระยะเวลาทีก่ าหนด หมายถงึ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการแจง้มตคิณะรฐัมนตรไีดภ้ายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัถดัจากวนัประชุมคณะรฐัมนตรี

• จ านวนมตคิณะรฐัมนตร ีหมายถงึ เรือ่งทีน่ าเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะรัฐมนตรทีกุเรือ่ง และรวมถงึขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรใีนการประชมุคณะรัฐมนตรแีตล่ะครัง้

• สตูรค านวณ   จ านวนมตคิณะรัฐมนตรทีีแ่จง้ใหส้ว่นราชการเจา้ของเรือ่งไดภ้ายใน 3 วนัท าการ X  100

จ านวนมตคิณะรัฐมนตรทีัง้หมด

• วธิกีารเก็บขอ้มูล  สบืคน้จากระบบ Soc Portal ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
• แหลง่ทีม่าของขอ้มูล  ระบบ Soc Portal ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

ตวัชีว้ดัส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

น า้หนกั

20

หมายเหตุ เกณพก์ารประเมนินีเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานทีจ่ะใชต้อ่เนื่อง ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป
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ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 16.34 รอ้ยละ 100

เกณฑก์ารประเมนิ

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

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100

เงือ่นไข

-

ตัวชีว้ัดเดมิ 4. รอ้ยละความส าเร็จในการเผยแพรก่ฎหมายเพือ่สรา้งการรบัรูใ้หแ้กป่ระชาชน
ภาคเอกชน และหนว่ยงานของรฐั

ตวัชีว้ดัส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าอธบิาย

• คณะรัฐมนตรีมมีต ิ(17 มกราคม 2560) เห็นชอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสรา้งการรับรูใ้หแ้ก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ตามมตคิณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุตธิรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่มอบหมายใหส้ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กฎหมายที่ไดป้ระกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา

• เพื่อสรา้งการรับรูแ้ละความเขา้ใจในกฎหมายทีเ่ป็นเรื่องส าคัญอยู่ในความสนใจของประชาชนและมผีลกระทบกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป
ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีจงึไดจั้ดท าสรุปสาระส าคญัของกฎหมาย วนัทีม่ผีลใชบ้ังคับ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีสามารถดาวน์โหลด
กฎหมายฉบบัสมบรูณ์ทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษาได ้

• นยิาม “กฎหมาย” หมายความวา่ รัฐธรรมนูญ (รธน.) พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) พระราชบญัญัต ิ(พรบ.) ประมวลกฎหมาย (ป.) พระราชก าหนด (พรก.)
• ขอบเขตการประเมนิ  จ านวนกฎหมายตามนยิามทีไ่ดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาประเภท ก และเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซตข์อง สลค. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• สตูรค านวณ  จ านวนกฎหมายตามนยิามทีไ่ดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์อง สลค. X  100

จ านวนกฎหมายตามนยิามทีไ่ดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาทัง้หมด
• วธิกีารเก็บขอ้มูล สบืคน้และเปรยีบเทยีบขอ้มลูจากเว็บไซตร์าชกจิจานุเบกษา และเว็บไซตข์อง สลค.
• แหลง่ทีม่าของขอ้มูล  เว็บไซตร์าชกจิจานุเบกษา และเว็บไซตข์อง สลค.

น า้หนกั

25

แผนระยะยาว / Roadmap

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย รอ้ยละ 90 - - - -

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

• ประชาชน หน่วยงานของรัฐ และภาคสว่นตา่ง ๆ สามารถเขา้ถงึและรับรูก้ฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อการปฏบิัตริาชการ 

การด าเนนิธรุกจิ การด าเนนิชวีติ น าไปสูก่ารท าความเขา้ใจ และสามารถปฏบิตัติามกฎหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 6



ตวัชีว้ดัส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีส่ามารถเขา้ถงึได ้
และพรอ้มใช ้สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการ
วเิคราะหห์รอืสรา้งนวตักรรมขอ้มลูได ้

เง ือ่นไข

• ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data Set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิายขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการ หากสว่นราชการมกีารจัดท า

รายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแตล่ะชดุขอ้มลู จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

• เลอืกภารกจิหลกัอย่างนอ้ย 1 ภารกจิ

• จัดท ารายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บักระบวนการท างาน
ภายใตภ้ารกจิหลกัทีเ่ลอืก โดยตอ้งเป็นกระบวนการ
ท างานภายใตภ้ารกจิหลกัทีม่ผีลกระทบตอ่การใหบ้รกิาร
ประชาชนในระดบัสงู

• จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก (Mandatory Metadata)
ทกุชดุขอ้มลู

• จัดท าระบบบญัชขีอ้มลู (CKAN หรอื อืน่ๆ)

• จัดท าขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 
50 ของชดุขอ้มลูทีจ่ัดท า สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตาม
มาตรฐานคณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร. ก าหนด

5. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
5.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) 

เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั (Open Data)

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

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่ัมพันธ์

กับกระบวนการท างานตามภารกจิ

ทีเ่ลอืก

ชดุขอ้มลูมคี าอธบิายขอ้มลู 
(Metadata) ทีส่อดคลอ้ง

ตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด 
(14 รายการ) ทกุชดุขอ้มลู
ในกระบวนการท างาน 

• มรีะบบบัญชขีอ้มลู และ

• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู่

สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุ

ขอ้มลูเปิดในบัญชขีอ้มลู สามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูได ้ตามมาตรฐานคณุลักษณะแบบ

เปิดที ่สพร.ก าหนด

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั

1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งเลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ เพือ่จัดท าบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) พรอ้ม

ค าอธบิายขอ้มลู

2) ก าหนดใหส้ว่นราชการมรีะบบบัญชขีอ้มลู พรอ้มมขีอ้มลูสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชขีอ้มลูเพือ่เผยแพรใ่ห ้

เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดจิทิัลวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทิัลตอ่สาธารณะ อยา่ง

นอ้ยรอ้ยละ 50 ของบญัชขีอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open data) ดังกลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใช้

ประโยชนต์อ่ได้

ค านยิาม
บญัชขีอ้มูล หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มูล ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุของหน่วยงานของรัฐ

ค าอธบิายขอ้มูลทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มูลสว่นหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มูลภาครัฐ เป็นสว่นทีบ่ังคับตอ้ง
ท าการอธบิายขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด 

ระบบบญัชขีอ้มูล คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบญัชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่  CKAN หรอื อืน่ ๆ

ขอ้มูลสาธารณะ หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างอสิระไม่วา่จะเป็นขอ้มลูขา่วสาร/ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้

คุณลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คุณลักษณะของไฟลท์ีไ่ม่ถูกจ ากัดดว้ยเงือ่นไขต่าง ๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรีโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ใชง้านหรือ
ประมวลผลได ้หลากหลายซอฟตแ์วร์

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลั เรือ่ง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัตอ่สาธารณะ

ตัวชีว้ัดใหม ่

เกณฑก์ารประเมนิ
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สรปุภารกจิของส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี

ภำรกิจด้ำนคณะรัฐมนตรี
1. วิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2. จัดท าและจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรฐัมนตรี
3. อ านวยการจัดประชุมคณะรฐัมนตรี
4. จัดท ามติคณะรัฐมนตรี แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
5. จัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
6. ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.)

7. ปรับปรุงและพัฒนามติคณะรัฐมนตรี
8. ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ภำรกิจด้ำนรัฐสภำ
1. ประสานความคืบหน้าการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติ
2. ตรวจทานและน าร่างกฎหมายทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรง

ลงพระปรมาภิไธย
3. ประสานการจัดท าค าช้ีแจงและค าให้การต่อศาลและ

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและประสานติดตามการ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ 
ในนามคณะรัฐมนตรี

ภำรกิจด้ำนรำชกำรในพระองค์
1. ปฏิบัติงานหน้าพระที่น่ัง
2. ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรือ่งต่าง ๆ
3. ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี
4. จัดสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. สถาปนาและแต่งตั้ง
6. เก็บรักษาและประทับพระราชลัญจกร
7. ดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานใน

โครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ภำรกิจด้ำนประสำนสว่นรำชกำร
1. ติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
2. ประสานกับส่วนราชการเพื่อจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
3. น าเรื่องลงประกาศราชกิจจานุเบกษา

ภำรกิจด้ำนบริกำรข้อมูลแก่ประชำชน
1. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ
2. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
3. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
4. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย 
(ถา้ม)ี

ชุดขอ้มลู

ภารกจิดา้นบรกิาร
ขอ้มลูแกป่ระชาชน

1. การบรกิารขอ้มลูแก่
ประชาชนผา่นชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์
(เว็บไซต)์

- • ขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตรี
• ขอ้มลูราชกจิจานุเบกษา
• ขอ้มลูทะเบยีนฐานันดร

2. การบรกิารขอ้มลูแก่
ประชาชนผา่นเคานเ์ตอร์
บรกิาร 

- • ขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตร ี(ฐานขอ้มลูภายใน)
• ขอ้มลูราชกจิจานุเบกษา (ฐานขอ้มลูภายใน)
• ขอ้มลูทะเบยีนฐานันดร (ฐานขอ้มภูายใน)

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี



ตวัชีว้ดัส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
5.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผน

เชงิยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4 การวัด การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และหมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน x 278.81 คะแนน 240.14 คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ

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

240 คะแนน - 350 คะแนน

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

• เพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลกัดนั

การด าเนนิงานในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัประเทศ โดยมี
เป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน

เงือ่นไข

-

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั

15

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการ

สมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะ

ผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการ

ด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 

Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไป

ประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ

Application Report

แผนระยะยาว / Roadmap

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย 240 คะแนน - - - -
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