








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

แผนปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
 
วิสัยทัศน์ 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อํานวยการ 
และประสานการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของรัฐและ
ความสงบสุขของประชาชน 

 
พันธกิจ 
1. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม 
    ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความม่ันคงภายใน
    ราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
2. ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐภายใต้การปกครอง
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ัง ดํา
    หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี สภาความม่ันคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพ่ือเป็นหลักประกัน
    ความเชื่อม่ันภายในประเทศและจากนอกประเทศ
4. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรัก
     ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและจากนอกประเทศ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. บูรณาการการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
    ภายในราชอาณาจักร 
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถ
    ราชอาณาจักร 
3. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
    ทรงเป็นประมุข 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. พัฒนาศักยภาพการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร กอ
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แผนปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อํานวยการ 
และประสานการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของรัฐและ

วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม 
ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความม่ันคงภายใน

รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ัง ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี สภาความม่ันคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพ่ือเป็นหลักประกัน
ความเชื่อม่ันภายในประเทศและจากนอกประเทศ 
พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติท่ี
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและจากนอกประเทศ 

บูรณาการการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ท่ีอาจเป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงภายใน

เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ภาพการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
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แผนปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อํานวยการ 
และประสานการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของรัฐและ 

วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม   
ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความม่ันคงภายใน 

ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐภายใต้การปกครอง 

เนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี สภาความม่ันคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพ่ือเป็นหลักประกัน 

และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติท่ี 

บูรณาการการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง 

านการณ์ท่ีอาจเป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงภายใน 

เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

องค์ประกอบการประเมิน

องค์ประกอบท่ี  1  

     ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐาน งานประจํางานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตาม
หน้ า ท่ี คว ามรั บผิ ดชอบหลั ก  ง านตามกฎหมาย 
กฎ  น โ ยบายของรั ฐบาล  หรื อม ติคณะรั ฐมนตรี  
(Function Based) 

องค์ประกอบท่ี  2  

     ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based

องค์ประกอบท่ี  3  

     ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลัก
พ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
บูรณาการการ ดํา เนินงานหลาย พ้ืน ท่ีหรื อหลาย
หน่วยงาน (Area Based)  
องค์ประกอบท่ี  4  

     การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การพัฒนานวัตกรรม (Innovation Based
องค์ประกอบท่ี  5  

     ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Based
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ประจําปีงบประมาณ 

 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐาน งานประจํางานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตาม
หน้ า ท่ี คว ามรั บผิ ดชอบหลั ก  ง านตามกฎหมาย 
กฎ  น โ ยบายของรั ฐบาล  หรื อม ติคณะรั ฐมนตรี  

1.1 ระดับความสําเร็จของการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

1.2 ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อการ
      จชต. ของรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประจําปี 
      ๒๕๖๒ 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ

Agenda Based) 

2.1 ร้อยละของผลการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
      รว่มกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการตาม
      มาตรฐานตามเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ 
2.2 มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
      ภาครัฐ 
2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม  แผนการ
      สร้างความรับรู้ ความเข้าใจของประชาชน

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการ 

บูรณาการการ ดํา เนินงานหลาย พ้ืน ท่ีหรื อหลาย

- สํานักงาน ก.พ.ร. ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้
  ในปีงบประมาณ 2562 

การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
Innovation Based)  

- การปรับปรุงคู่มือประชาชนตาม พ
  การอํานวยความสะดวก 

ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตาม
Potential Based)  

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของ กอ
  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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ประจําปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความสําเร็จของการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อการ แก้ไขปัญหา  
ของรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประจําปี  

การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว โดยบูรณาการ   
รว่มกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการตาม 

ตามเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ 2562 
มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  ในหน่วยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม  แผนการ 
สร้างความรับรู้ ความเข้าใจของประชาชน 

ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ 

การปรับปรุงคู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของ กอ.รมน  



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

องค์ประกอบท่ี  1  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํางานตามหน้าท่ีปกติ หรืองาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ : ระดับความสําเร็จของโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

คําอธิบาย : ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีปรากฏการณ์ในสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ซ่ึงประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น 
ทางความคิดของคนในชาติ  รวมท้ังมีการกระทําในลักษณะท่ีเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ซ่ึงทําให้เกิดความเสียหาย จึงมีความจําเป็นในการจัดให้มีแผนงานโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  ท่ี
ในสังคมจะต้องให้ความสําคัญ อาศัยพลังภาคประชาชนเข้ามาร่วมกัน เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
               ระดับความสําเร็จของโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง โครงการเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติซ่ึงเป็นแผนงานและโครงการในปีงบประมาณ 
กิจกรรม ท้ัง ๑๐ กิจกรรม ดังนี้ 
               ๑. กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมบําเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลท่ี 
               ๒. กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
               ๓. กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมพิธีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 
               ๔. กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมพิธีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
               ๕. กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่อ
เวียนเทียน การบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา
               ๖. กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันจักรี
               ๗. กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม ประกอบพิธี
เวียนเทียน การบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา
               ๘. กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม
เวียนเทียน การบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
               ๙. กิจกรรมรวมพลังมวลชนเนื่องในวันฉัตรมงคล 
               ๑๐. กิจกรรมรวมพลังมวลชนจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

 
สูตรการคํานวณ :  
ร้อยละความพึงพอใจของโครงการ=    ผลรวมของร้อยละความพึงพอใจของ 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํางานตามหน้าท่ีปกติ หรืองาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 

ระดับความสําเร็จของโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีปรากฏการณ์ในสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ซ่ึงประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น กระแสความขัดแย้งของคนหลายกลุ่มยังส่งผลให้เกิดความแตกแยก
ทางความคิดของคนในชาติ  รวมท้ังมีการกระทําในลักษณะท่ีเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ซ่ึงทําให้เกิดความเสียหาย จึงมีความจําเป็นในการจัดให้มีแผนงานโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  ท่ี
ในสังคมจะต้องให้ความสําคัญ อาศัยพลังภาคประชาชนเข้ามาร่วมกัน เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก

ระดับความสําเร็จของโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตาม
๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง โครงการเทิดทูน
โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้

กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมบําเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลท่ี ๙ 
กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 
กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมพิธีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี ๙
กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมพิธีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่อ

เวียนเทียน การบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา 
กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันจักรี 
กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม ประกอบพิธี

การบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม

เวียนเทียน การบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  
กิจกรรมรวมพลังมวลชนเนื่องในวันฉัตรมงคล  

กิจกรรมรวมพลังมวลชนจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

ผลรวมของร้อยละความพึงพอใจของ ๑๐ กิจกรรม 
         ๑๐ 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํางานตามหน้าท่ีปกติ หรืองาน 
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Function Based) 

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีปรากฏการณ์ในสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
กระแสความขัดแย้งของคนหลายกลุ่มยังส่งผลให้เกิดความแตกแยก

ทางความคิดของคนในชาติ  รวมท้ังมีการกระทําในลักษณะท่ีเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ซ่ึงทําให้เกิดความเสียหาย จึงมีความจําเป็นในการจัดให้มีแผนงานโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  ท่ีทุกภาคส่วน 
ในสังคมจะต้องให้ความสําคัญ อาศัยพลังภาคประชาชนเข้ามาร่วมกัน เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก 

ระดับความสําเร็จของโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตาม
เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง โครงการเทิดทูน
โดยมีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

 

๙ 
กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมพิธีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม ประกอบพิธี

กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม ประกอบพิธี

กิจกรรมรวมพลังมวลชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม ประกอบพิธี



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้สูตรการคํานวณของตัวชี้วัด ผลลัพธ์ออกมาเป็นร้อยละ
โดยกําหนดค่าเป้าหมาย ตามห้วงคะแนน ๓ 
 

ระดับ 
ข้ันตํ่า ดําเนินการครบตามแผนและมีระดับความพึงพอใจ

ข้ันมาตรฐาน ดําเนินการครบตามแผนและมีระดับความพึงพอใจ
ข้ันสูง ดําเนินการครบตามแผนและมีระดับความพึงพอใจ 

เง่ือนไข : - 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน : - 
 
หน่วยรับผิดชอบ : สมท.กอ.รมน. 
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กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้สูตรการคํานวณของตัวชี้วัด ผลลัพธ์ออกมาเป็นร้อยละ
๓ ห้วง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดําเนินการครบตามแผนและมีระดับความพึงพอใจของโครงการร้อยละ 
ดําเนินการครบตามแผนและมีระดับความพึงพอใจของโครงการร้อยละ
ดําเนินการครบตามแผนและมีระดับความพึงพอใจของโครงการร้อยละ
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กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้สูตรการคํานวณของตัวชี้วัด ผลลัพธ์ออกมาเป็นร้อยละ  

คะแนน 
ร้อยละ 75 ๕๐ 
ร้อยละ 80 ๗๕ 
ร้อยละ ๘5 ๑๐๐ 



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

องค์ประกอบท่ี  1  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํางานตามหน้าท่ีปกติ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.2 : ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหา จชต
                     ประจําปี ๒๕๖๒ 

คําอธิบาย : ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหา จชต
ท่ีถูกต้อง และครอบคลุม เก่ียวกับ นโยบาย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา จชต
สนับสนุนความเข้าใจเพ่ือความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา จชต
ส่วนกลาง และหน่วยในพ้ืนท่ี อาทิเช่น การดําเนินการประชาสัมพันธ์ท้ังสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และสื่อทางเลือกอ่ืนๆ 
เป็นต้น ซ่ึงมีการวัดผลรายละเอียดจาก 8 เรื่องท่ีสําคัญ ได้แก่
               1. การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ี กับ เจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคง
               2. การใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของ เจ้าหน้าที่ด้าน
ความม่ันคง 
               3. การดูแลปกป้องรักษาความปลอดภัยให้กับครู
ในพ้ืนท่ี 
               4. เจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคงปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน
               5. การแก้ปัญหาแทรกซ้อน เช่น ยาเสพ
               6. แนวทางการพูดคุยเพ่ือสันติภาพระหว่างคณะทํางานพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับตัวแทนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
               7. กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน และ 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
               8. เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง
                การเก็บข้อมูลโดยใช้การสํารวจเชิงวิจัยโดยสถาบันการศึกษาท่ีเชื่อถือได้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
Sample) จํานวน ๕,๐๐๐ ตัวอย่าง จํานวน 
                   8.๑ ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 
                   8.๒ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานด้านความม่ันคง ท่ีปฏิบัติงาน หรือเก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบายการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท้ังในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จํานวน 
                   8.๓ สื่อมวลชน คือ กลุ่มผู้สื่อข่าวท่ีปฏิบัติงานด้านสายความม่ันคง สายทหาร สายเศรษฐกิจ สายสังคม 
เป็นต้น โดยเป็นสื่อมวลชนในประเทศไทย สื่อมวลชนท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจํานวน 
 
สูตรการคํานวณ : - 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ 256

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํางานตามหน้าท่ีปกติ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Function Based)

ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหา จชต. เป็นผลมาจากการท่ีประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ท่ีถูกต้อง และครอบคลุม เก่ียวกับ นโยบาย และการดําเนินการแก้ไขปัญหา จชต. จากการดําเนินโครงการ
สนับสนุนความเข้าใจเพ่ือความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา จชต. โดยมีการประชาสัมพันธ์ท้ังเชิงรุก และเชิงรับ ของหน่วยใน
ส่วนกลาง และหน่วยในพ้ืนท่ี อาทิเช่น การดําเนินการประชาสัมพันธ์ท้ังสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และสื่อทางเลือกอ่ืนๆ 

เรื่องท่ีสําคัญ ได้แก่ 
การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ี กับ เจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคง
การใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของ เจ้าหน้าที่ด้าน

การดูแลปกป้องรักษาความปลอดภัยให้กับครู พระ และประชาชน ของผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคงปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน 
เช่น ยาเสพติด สินค้าเถ่ือนในพ้ืนท่ีของเจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคง

แนวทางการพูดคุยเพ่ือสันติภาพระหว่างคณะทํางานพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับตัวแทนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน และ ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง 
ใช้การสํารวจเชิงวิจัยโดยสถาบันการศึกษาท่ีเชื่อถือได้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 

ตัวอย่าง จํานวน ๓ กลุ่ม ได้แก่  
ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป ทุกสาขาอาชีพ จํานวน ๔,๘๐๐ ตัวอย่าง
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานด้านความม่ันคง ท่ีปฏิบัติงาน หรือเก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบายการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ท้ังในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จํานวน ๒๐๐ ตัวอย่าง 
สื่อมวลชน คือ กลุ่มผู้สื่อข่าวท่ีปฏิบัติงานด้านสายความม่ันคง สายทหาร สายเศรษฐกิจ สายสังคม 

เป็นต้น โดยเป็นสื่อมวลชนในประเทศไทย สื่อมวลชนท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจํานวน ๓๐ 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํางานตามหน้าท่ีปกติ หรืองานตาม
Function Based) 

ของรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เป็นผลมาจากการท่ีประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากการดําเนินโครงการ ปจว. และ ปชส. 

โดยมีการประชาสัมพันธ์ท้ังเชิงรุก และเชิงรับ ของหน่วยใน
ส่วนกลาง และหน่วยในพ้ืนท่ี อาทิเช่น การดําเนินการประชาสัมพันธ์ท้ังสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และสื่อทางเลือกอ่ืนๆ 

การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ี กับ เจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคง 
การใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของ เจ้าหน้าที่ด้าน 

พระ และประชาชน ของผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 

ติด สินค้าเถ่ือนในพ้ืนท่ีของเจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคง 
แนวทางการพูดคุยเพ่ือสันติภาพระหว่างคณะทํางานพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับตัวแทนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 

ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 

ใช้การสํารวจเชิงวิจัยโดยสถาบันการศึกษาท่ีเชื่อถือได้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง (Minimum 

ตัวอย่าง 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานด้านความม่ันคง ท่ีปฏิบัติงาน หรือเก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบายการพัฒนาจังหวัด

สื่อมวลชน คือ กลุ่มผู้สื่อข่าวท่ีปฏิบัติงานด้านสายความม่ันคง สายทหาร สายเศรษฐกิจ สายสังคม  
๓๐ ตัวอย่าง 



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เกณฑ์การให้คะแนน : วัดจากผลคะแนนการวัดระดับความเชื่อม่ัน ประจําปีงบประมาณ 
5 คะแนน 
 

ระดับ 
ข้ันตํ่า ระดับคะแนนความเชื่อม่ันในปี 

ข้ันมาตรฐาน ระดับคะแนนความเชื่อม่ันในปี 
ข้ันสูง ระดับคะแนนความเชื่อม่ันในปี  

เง่ือนไข : - 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ประกอบตัวชี้วัด 

ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อ
การแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาล และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

หน่วยรับผิดชอบ :  ศปป.5 กอ.รมน. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ 256

วัดจากผลคะแนนการวัดระดับความเชื่อม่ัน ประจําปีงบประมาณ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ความเชื่อม่ันในปี ๖๒ มีค่าเท่ากับ ๓.๓๙ 
ความเชื่อม่ันในปี ๖๒ มีค่าเท่ากับ ๓.๕๖ 
ความเชื่อม่ันในปี ๖๒ มีค่าเท่ากับ ๓.๗๔ 

หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๕ ๓.๕๘ ๓.๓๐ ๓.๒๙ 

7 

2562 

 

 
 

2562 เทียบกับคะแนนเต็ม  

คะแนน 
๕๐ 
๗๕ 

๑๐๐ 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ค่าเฉล่ียย้อนหลัง ๓ ปี 

๓.๓๙ 



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

องค์ประกอบท่ี  2  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 : ร้อยละของผลการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
                    ในการดําเนินการตามมาตรฐาน

คําอธิบาย : เป็นการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคมไทย โดยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามรวมท้ังผู้หลบหนีเข้าเมืองโดย ผิดกฎหมายในสถานประกอบการ
และท่ีพักอาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเป้าหมายในการตรวจสอบ จํานวน 
ผู้ติดตามรวมท้ังผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
สัญชาติอ่ืนๆ รวมถึงผู้ติดตาม เดินทางเข้ามาทํางาน ท่องเท่ียว หรือลงทุนในประเทศไทย และอยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้องตาม 
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
               ๑. มาตรการดําเนินการ 
                  ๑.๑ จัดประชุมเพ่ือมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และชี้แจงการปฏิบัติ จํานวน  
แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ระหว่างวันท่ี ๔ - ๗ 
                  ๑.๒ จัดเจ้าหน้าท่ีสํารวจจํานวนประชากรแรงงานต่างด้าว จํานวน 
จนถึง ก.ย. ๖๒ 
               ๒. ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการบูรณาการงานเต็มศักยภาพ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอรมน
          
สูตรการคํานวณ : -  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 
ข้ันตํ่า ตรวจสอบจํานวนแรงงานต่างด้าว

ข้ันมาตรฐาน ตรวจสอบจํานวนแรงงานต่างด้าว
ข้ันสูง ตรวจสอบจํานวนแรงงานต่างด้าว 

เง่ือนไข : - 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ 256

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
Agenda Based)  

การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการท่ี เ ก่ียวข้อง
ในการดําเนินการตามมาตรฐาน ตามเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ 2562 

เป็นการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคมไทย โดยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามรวมท้ังผู้หลบหนีเข้าเมืองโดย ผิดกฎหมายในสถานประกอบการ

มีเป้าหมายในการตรวจสอบ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ คน 
ผู้ติดตามรวมท้ังผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ”  หมายถึง คนต่างด้าว  ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา
สัญชาติอ่ืนๆ รวมถึงผู้ติดตาม เดินทางเข้ามาทํางาน ท่องเท่ียว หรือลงทุนในประเทศไทย และอยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้องตาม 

จัดประชุมเพ่ือมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และชี้แจงการปฏิบัติ จํานวน  
๗ พ.ย. ๖๑  มีผู้เข้าประชุม ๑๗๖ คน  

จัดเจ้าหน้าท่ีสํารวจจํานวนประชากรแรงงานต่างด้าว จํานวน ๒๕ จังหวัด ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 

ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการบูรณาการงานเต็มศักยภาพ จัดเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางไปขับเคลื่อน 
กอรมน.จังหวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจสอบจํานวนแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 60  
ตรวจสอบจํานวนแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 80 
ตรวจสอบจํานวนแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 100 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน  

โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการท่ี เ ก่ียวข้อง 

เป็นการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อย 
ของสังคมไทย โดยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามรวมท้ังผู้หลบหนีเข้าเมืองโดย ผิดกฎหมายในสถานประกอบการ

 คําว่า “ แรงงานต่างด้าวและ
เมียนมา ลาว กัมพูชา) รวมท้ังบุคคล

สัญชาติอ่ืนๆ รวมถึงผู้ติดตาม เดินทางเข้ามาทํางาน ท่องเท่ียว หรือลงทุนในประเทศไทย และอยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้องตาม 

จัดประชุมเพ่ือมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และชี้แจงการปฏิบัติ จํานวน  ๑  ครั้ง ณ โรงแรม เอเชีย  

จังหวัด ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 

เจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางไปขับเคลื่อน 

คะแนน 
๕๐ 
๗๕ 

๑๐๐ 



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ประกอบตัวชี้วัด 

ร้อยละของผลการตรวจสอบแรงงาน 
ต่างด้าว โดยบูรณาการร่วมกับ 
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการ
ตามมาตรฐาน ตามเป้าหมาย  
ประจําปีงบประมาณ  

หน่วยรับผิดชอบ : ศปป.2 กอ.รมน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ 256

หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ร้อยละ 100 100 100 
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ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ค่าเฉล่ียย้อนหลัง ๓ ปี 

100 



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

องค์ประกอบท่ี  2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 : มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

คําอธิบาย : คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ 
โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดําเนินงานพร้อมกันท่ัวประเทศ และกําหนดให้ 
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 
การประเมิน ดังนี้ 
               - การลด คัดแยกขยะมูลฝอย พิ
กิจกรรมในหน่วยงาน 
               - เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินท่ี 
1 คะแนน รวม 10 คะแนน 
               - เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินท่ี 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 
 

ประเด็นการประเมินรอบ 

1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลา
    ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
2. มีการแต่งต้ังคณะทํางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธาน
    คณะทํางาน และผู้แทนจากบุคลากรทุกร
3. มีการสํารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว และ
    แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน
4. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบให้
    บุคคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยมีผู้บริหารอง
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดคัดแยก
    ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และประชาชนท่ีมาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
    คัดแยกขยะมูลฝอย 
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ท่ีต้ังในหน่วยงาน และงดนําโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใน
    หน่วยงาน 
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพ่ือลดการใช้แก้วน้ําพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง
10. มีกิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนใช้ตะกร้า ถุงผ้า ป่ินโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
     สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ 256

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
Agenda Based)  

มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดําเนินงานพร้อมกันท่ัวประเทศ และกําหนดให้ "ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562  โดยกําหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้สําหรับ

การลด คัดแยกขยะมูลฝอย พิจารณาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร และรูปแบบการดําเนิน

เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินท่ี 1 (รอบ 6 เดือน) ใช้แบบการประเมินท่ีมีจํานวน 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินท่ี 2 (รอบ 12 เดือน) ใช้ผลการประเมินจากระบบ 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน 

มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างท่ัวถึงต่อนโยบายการลดคัดแยก

มีการแต่งต้ังคณะทํางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธาน
ณะทํางาน และผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับ และทุกฝ่าย 

และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว และ
แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน 
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบให้
บุคคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ 
มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดคัดแยก

มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และประชาชนท่ีมาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 

มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ท่ีต้ังในหน่วยงาน และงดนําโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใน

มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพ่ือลดการใช้แก้วน้ําพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง
มีกิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนใช้ตะกร้า ถุงผ้า ป่ินโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" เม่ือ 17 ก.ค. 61  
ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย"  

โดยกําหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้สําหรับ 

จารณาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร และรูปแบบการดําเนิน

ใช้แบบการประเมินท่ีมีจํานวน 10 ข้อ ข้อละ  

ใช้ผลการประเมินจากระบบ E-report ของ 
คะแนน 

ข้อละ 
1 คะแนน 

กรได้รับรู้และเข้าใจอย่างท่ัวถึงต่อนโยบายการลดคัดแยก  

มีการแต่งต้ังคณะทํางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธาน  

และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว และ  

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบให้  

มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดคัดแยก  

มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และประชาชนท่ีมาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ   

มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน  
มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ท่ีต้ังในหน่วยงาน และงดนําโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใน  

มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพ่ือลดการใช้แก้วน้ําพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง  
มีกิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนใช้ตะกร้า ถุงผ้า ป่ินโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ  



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขยะมูลฝอย 

ลดลงร้อยละ 5 

1 < ร้อยละ 1.00 
2 < ร้อยละ 1.00-1.49 <
3 < ร้อยละ 1.50-1.99 <
4 < ร้อยละ 2.00-2.49 <
5 < ร้อยละ 2.50-2.99 <
6 < ร้อยละ 3.00-3.49 <
7 < ร้อยละ 3.50-4.00 <
8 < ร้อยละ 4.00-4.49 <
9 < ร้อยละ 4.50-4.99 <

10 ต้ังแต่ร้อยละ 5 ข้ึนไป ต้ังแต่ร้อยละ 
 

สูตรการคํานวณ : -  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 
ข้ันตํ่า ผลรวมคะแนนประเมิน 

ข้ันมาตรฐาน ผลรวมคะแนนประเมิน 
ข้ันสูง ผลรวมคะแนนประเมิน  

เง่ือนไข : - 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน : - 
 
หน่วยรับผิดชอบ :  สบป.กอ.รมน. 
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ประเด็นการประเมินรอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
ลดลงร้อยละ 10 

เกณฑ์การให้คะแนน 
แก้วน้ําพลาสติกแบบ 

ใช้ครั้งเดียวท้ิง 
ลดลงร้อยละ 10 

< ร้อยละ 2.00 < ร้อยละ 2.00 
< ร้อยละ 2.00-2.99 < ร้อยละ 2.00-2.99 
< ร้อยละ 3.00-3.99 < ร้อยละ 3.00-3.99 
< ร้อยละ 4.00-4.99 < ร้อยละ 4.00-4.99 
< ร้อยละ 5.00-5.99 < ร้อยละ 5.00-5.99 
< ร้อยละ 6.00-6.99 < ร้อยละ 6.00-6.99 
< ร้อยละ 7.00-7.99 < ร้อยละ 7.00-7.99 
< ร้อยละ 8.00-8.99 < ร้อยละ 8.00-8.99 
< ร้อยละ 9.00-9.99 < ร้อยละ 9.00-9.99 
ต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลรวมคะแนนประเมิน (รอบ 6 และ 12 เดือน) อยู่ในระดับ 10 คะแนน
ผลรวมคะแนนประเมิน (รอบ 6 และ 12 เดือน) อยู่ในระดับ 15 คะแนน
ผลรวมคะแนนประเมิน (รอบ 6 และ 12 เดือน) อยู่ในระดับ 20 คะแนน
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เกณฑ์การให้คะแนน 
โฟมบรรจุอาหาร 

ลดลงร้อยละ 100 

< ร้อยละ 20 
 < ร้อยละ 20-29 
 < ร้อยละ 30-39 
 < ร้อยละ 40-49 
 < ร้อยละ 50-59 
 < ร้อยละ 60-69 
 < ร้อยละ 70-79 
 < ร้อยละ 80-89 
 < ร้อยละ 90-99 
 ร้อยละ 100 

คะแนน 
คะแนน ๕๐ 
คะแนน ๗๕ 
คะแนน ๑๐๐ 



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

องค์ประกอบท่ี  2  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 : การชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์

คําอธิบาย :  
               - เป็นตัวชี้ วัดตามมติคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือวันท่ี 
ความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติแก่ประชาชน
               - กรมประชาสัมพันธ์  และสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เป็นเจ้าภาพได้ทบทวนและ
ปรับแนวทางการประเมินใหม่ เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
               - ประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกรมประชาสัมพันธ์ และสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้
 

หัวข้อการ
ประเมิน 

หัวข้อ 

๑. ทันเวลา 
(๑๐ 

คะแนน) 

- ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 
- ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า 
๑ วัน (๓ วัน/๕ วัน/๗ วัน
- ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 
ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า 
(๓ วัน/๕ วัน/๗ วัน) 

๒. คุณภาพ
เนื้อหา 
(๔๐ 

คะแนน) 

การพิจารณาให้คะแนนคุณภาพเนื้อหาการ
ชี้แจงประเด็นข่าว ประกอบด้วยท้ัง 
ได้แก่ 
- ท่ีมาท่ีไป(เรื่องเดิม)ของปัญหา
- ข้อเท็จจริง สภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน
- การแก้ไขปัญหา(ตอบโจทย์ข้อสงสัยได้

๓. วิธีการ
ชี้แจง 
(๒๐ 

คะแนน) 

กรณีชี้แจงภายในเวลา ๑ วัน
- มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 
สื่อข้ึนไป 
- มีการชี้แจงผ่าน Facebook Live
กรณีชี้แจงภายในเวลามากกว่า 
- มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 
สื่อข้ึนไป 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
Agenda Based)  

การชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 

เป็นตัวชี้ วัดตามมติคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือวันท่ี ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้า ท่ี
ความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติแก่ประชาชน 

กรมประชาสัมพันธ์  และสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เป็นเจ้าภาพได้ทบทวนและ
ปรับแนวทางการประเมินใหม่ เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 

ประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกรมประชาสัมพันธ์ และสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 คะแนน เง่ือนไข 

ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา ๑ วัน 
ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า  

) 
ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา ๑ วัน และ

ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า ๑ วัน 

๑๐ เง่ือนไข 
- การนับระยะเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ และ
- หากชี้แจงประเด็นไม่ทันภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดจะไม่ได้รับคะแนนในการประเมิน
ประเด็นข่าว (๐ คะแนน

การพิจารณาให้คะแนนคุณภาพเนื้อหาการ
ชี้แจงประเด็นข่าว ประกอบด้วยท้ัง ๓ หัวข้อ 

ของปัญหา 
สภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

ตอบโจทย์ข้อสงสัยได้) 

 
 
 

๕ 
๕ 

๓๐ 

เง่ือนไข 
- เนื้อหาในการชี้แจงต้องมีครบท้ัง 
หากมีการชี้แจงไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนน
ในประเด็นนี้ 
หมายเหตุ 
- ส่งประเด็นการชี้แจงข่าวในระบบการรายงาน
GNews Ticket 

วัน 
มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ๒ ประเภท

Facebook Live 
กรณีชี้แจงภายในเวลามากกว่า ๑ วัน 

มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ๒ ประเภท

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๕ 
 

เง่ือนไข 
- การชี้แจงจะต้องมีเนื้อหาครบท้ัง 
ตามประเด็นการประเมินคุณภาพเนื้อหา
- หากมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไม่ถึง 
ประเภทสื่อ จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้
- หากมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 
ข้ึนไป พร้อมจัดทํา 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน  

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้า ท่ี 

กรมประชาสัมพันธ์  และสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เป็นเจ้าภาพได้ทบทวนและ 
ปรับแนวทางการประเมินใหม่ เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม 

ประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกรมประชาสัมพันธ์ และสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

เง่ือนไข / หมายเหตุ 

การนับระยะเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ และ 
หากชี้แจงประเด็นไม่ทันภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดจะไม่ได้รับคะแนนในการประเมิน
คะแนน) 

เนื้อหาในการชี้แจงต้องมีครบท้ัง ๓ หัวข้อ 
หากมีการชี้แจงไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับคะแนน

ส่งประเด็นการชี้แจงข่าวในระบบการรายงาน 

การชี้แจงจะต้องมีเนื้อหาครบท้ัง ๓ หัวข้อ
ตามประเด็นการประเมินคุณภาพเนื้อหา 

หากมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไม่ถึง ๒ 
ประเภทสื่อ จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 

หากมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ๒ ประเภท
ข้ึนไป พร้อมจัดทํา Facebook Live จะได้



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

- มีการชี้แจงผ่าน Facebook Live
- จัดทํา Clip Video เผยแพร่ 
Facebook Live มาตัดต่อเป็นคลิปได้

๔. ช่องทาง 
การ

เผยแพร่ 
(๒๐ 

คะแนน) 

- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ 
GNews 
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอก เช่น เว็บไซต์
สื่อ เว็บพันทิป เว็บกระปุก ฯลฯ หรือโซเชียล
มีเดียภายในและภายนอก ได้แก่ 
Instagram Twitter Line Youtube
- เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

รวม 
 

สูตรการคํานวณ : 
คะแนนการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 
                                                                         
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 
ข้ันตํ่า คะแนนการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์

ข้ันมาตรฐาน คะแนนการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์
ข้ันสูง คะแนนการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 

เง่ือนไข : ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นท่ีทันต่อสถานการณ์ ตามเกณฑ์การประเมินของ
กรมประชาสัมพันธ์ 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ 256

Facebook Live 
เผยแพร่ (สามารถนํา 

มาตัดต่อเป็นคลิปได้) 

๕ 
๑๐ 

คะแนนท้ังในส่วนของการแถลงข่าวและการ
ชี้แจงผ่าน Facebook Live
หมายเหตุ 
- ส่งหลักฐานวิธีการชี้แจง เป็นเอกสารชั้น
ความลับ ให้จัดส่งเอกสารมายังกรมประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง E-mail : spokesman@prd.go.th
- ส่งหลักฐานภายในระยะเวลา 
ชี้แจง 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอก เช่น เว็บไซต์
สื่อ เว็บพันทิป เว็บกระปุก ฯลฯ หรือโซเชียล
มีเดียภายในและภายนอก ได้แก่ Facebook 
Instagram Twitter Line Youtube 

เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ  

๑๐ 
 

๑๐ 
 
 
 

๑๐ 

 

๑๐๐  

คะแนนการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ = ผลรวมของคะแนนท่ีชี้แจงประเด็นสําคัญ
                                                                         จํานวนประเด็นสําคัญท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 80 คะแนน 
คะแนนการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 85 คะแนน 
คะแนนการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 90 คะแนน 

ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นท่ีทันต่อสถานการณ์ ตามเกณฑ์การประเมินของ
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คะแนนท้ังในส่วนของการแถลงข่าวและการ
Facebook Live ด้วย 

ส่งหลักฐานวิธีการชี้แจง เป็นเอกสารชั้น
ความลับ ให้จัดส่งเอกสารมายังกรมประชาสัมพันธ์ 

spokesman@prd.go.th 
ส่งหลักฐานภายในระยะเวลา ๒ วัน หลังการ

ประเด็นสําคัญทุกประเด็น 

คะแนน 
๕๐ 
๗๕ 

๑๐๐ 

ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นท่ีทันต่อสถานการณ์ ตามเกณฑ์การประเมินของ



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด

การชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์

หน่วยรับผิดชอบ :  สํานักงาน โฆษก.กอ.รมน
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ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ

๒๕๕๙ ๒๕๖๐
การชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต่อสถานการณ์     คะแนน  - -

รมน. 
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ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

- 100 
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องค์ประกอบท่ี  4  การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรม 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  การปรับปรุงคู่มือประชาชนตาม พ

คําอธิบาย : พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ
มีข้ึน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกัน สามารถตรวจส
ของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ต่อไป 
              พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ
สําหรับประชาชน ประเมินความสําเร็จ ลดข้ันตอน และเวลาการให้บริการ ซ่ึงมติ ครม
ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะท่ี 
              กอ.รมน. ได้กําหนดช่องทางในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการร้องเรียน ร้องทุกข์ รับทราบ และ
ตรวจสอบความต้องการของประชาชนใน 4 
              - เว็บไซด์ กอ.รมน. 
              - สายด่วนความม่ันคง กอ.รมน
              - เฟสบุ๊ค 1374 เพ่ือความม่ันคงตลอด 
              - ศูนย์ดํารงธรรมเคลื่อนท่ี 
 
สูตรการคํานวณ : - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 
ข้ันตํ่า การจัดทําคู่มือประชาชน ครบถ้วนท้ัง 

ข้ันมาตรฐาน ประเมินความสําเร็จการให้บริการท้ัง 
ข้ันสูง จัดทําแผนในการลดข้ันตอน และระยะเวลาในปี  

เง่ือนไข : - 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน : - 
 
หน่วยรับผิดชอบ : กพร.กอ.รมน. 
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การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Based

การปรับปรุงคู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวก 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้
มีข้ึน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกัน สามารถตรวจส
ของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ต่อไป  

การอํานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําคู่มือ
สําหรับประชาชน ประเมินความสําเร็จ ลดข้ันตอน และเวลาการให้บริการ ซ่ึงมติ ครม. เม่ือ 
ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะท่ี 2 เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐให้ดีข้ึน

ได้กําหนดช่องทางในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการร้องเรียน ร้องทุกข์ รับทราบ และ
4 ช่องทางท่ีสําคัญ ซ่ึงต้องดําเนินการตามกฎหมาย และมติ ครม

มน. 1374 
เพ่ือความม่ันคงตลอด 24 ชม. 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การจัดทําคู่มือประชาชน ครบถ้วนท้ัง 4 ช่องทาง 
ประเมินความสําเร็จการให้บริการท้ัง 4 ช่องทาง 
จัดทําแผนในการลดข้ันตอน และระยะเวลาในปี 2563 
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Innovation Based) 

กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้
มีข้ึน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกัน สามารถตรวจสอบความต้องการ

กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําคู่มือ
เม่ือ 26 ก.ย. 60 ให้ดําเนินการ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐให้ดีข้ึน 
ได้กําหนดช่องทางในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการร้องเรียน ร้องทุกข์ รับทราบ และ

ช่องทางท่ีสําคัญ ซ่ึงต้องดําเนินการตามกฎหมาย และมติ ครม. ได้แก่  

คะแนน 
๕๐ 
๗๕ 

๑๐๐ 
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องค์ประกอบท่ี  5  ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของ กอ

คําอธิบาย : ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย ระยะ 
              ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช
ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน
ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ
ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกําหนด 
               คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนใน ปี 
ร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง หากมีกฎหมายใดเป็นอุปสรรคหรือไม่เอ้ืออํานวยต่อการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงาน ให้เสนอปรับปรุงหรือพัฒนาข้ึนมาใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในปี 
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงให้บรรลุเป้าหมาย
               กอ.รมน. จะต้องเป็นหน่วยงานหลักท่ีสําคัญในการบริหารจัดการและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความม่ันคง โดยเฉพาะในแผนแม่บทด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง รวมทั้งแผนปฏิบัติการความมั่นคงเฉพาะด้าน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างงานความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความม่ันคงเพ่ือรองรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
จัดการความม่ันคงแบบองค์รวม จึงมีความจําเป็นต้อ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้
              1. จัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ กอ
              2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนก
แนวทางในการดําเนินงาน 
              3. ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาแนวทางการจัดต้ังและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ 
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ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของ กอ.รมน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย ระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี

และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
ด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ

ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ได้จัดทําแผนแม่บทด้านต่างๆ
ปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนใน ปี 2562 และให้เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณากฎหมาย

ารแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง หากมีกฎหมายใดเป็นอุปสรรคหรือไม่เอ้ืออํานวยต่อการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงาน ให้เสนอปรับปรุงหรือพัฒนาข้ึนมาใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงให้บรรลุเป้าหมาย  

จะต้องเป็นหน่วยงานหลักท่ีสําคัญในการบริหารจัดการและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
โดยเฉพาะในแผนแม่บทด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี

ผลกระทบต่อความมั่นคง รวมทั้งแผนปฏิบัติการความมั่นคงเฉพาะด้าน ระยะ 5 ปี 18 
ปี  หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างงานความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ความม่ันคงเพ่ือรองรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  กอ.รมน. จะต้องเข้าไปอํานวยการ บูรณาการกลไกการบริหาร
จัดการความม่ันคงแบบองค์รวม จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าท่ีเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องรองรับกับ

โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
จัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ กอ.รมน. รองรับยุทธศาสตร์ชาติ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ กอ.รมน.รองรับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือกําหนดนโยบายและ

ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาแนวทางการจัดต้ังและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจหน้าท่ี
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ปี (Potential Based) 

รมน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม 
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน

เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี 
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ

ก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับ
และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐาน

ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้

ได้จัดทําแผนแม่บทด้านต่างๆ กําหนดให้ กอ.รมน.
และให้เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณากฎหมาย

ารแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง หากมีกฎหมายใดเป็นอุปสรรคหรือไม่เอ้ืออํานวยต่อการ
2563 ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นหน่วยงาน

จะต้องเป็นหน่วยงานหลักท่ีสําคัญในการบริหารจัดการและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
โดยเฉพาะในแผนแม่บทด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี

18 ประเด็นการที่ขับเคลื่อน 
ปี  หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างงานความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

จะต้องเข้าไปอํานวยการ บูรณาการกลไกการบริหาร
งมีการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าท่ีเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องรองรับกับ

รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือกําหนดนโยบายและ

ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาแนวทางการจัดต้ังและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจหน้าท่ี



  คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

              4. ขออนุมัติหลักการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
                   - จัดต้ังกลุ่มงานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
                   - จัดต้ังสํานักพัฒนาบุคลากร
              5. รายงานการผลการดําเนินการจัดต้ังและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
ชาติ ระยะ 20 ปี 
 
สูตรการคํานวณ : -  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
               กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้
 

ระดับ 
ข้ันตํ่า การดําเนินการสําเร็จในข้ันตอนท่ี 

ข้ันมาตรฐาน การดําเนินการสําเร็จในข้ันตอนท่ี 
ข้ันสูง การดําเนินการสําเร็จในข้ันตอนท่ี  

เง่ือนไข : - 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน : - 
 
หน่วยรับผิดชอบ :  สนย.กอ.รมน. 
 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ 256

ขออนุมัติหลักการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ  
จัดต้ังกลุ่มงานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
จัดต้ังสํานักพัฒนาบุคลากร 

รายงานการผลการดําเนินการจัดต้ังและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ข้ันตอนพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การดําเนินการสําเร็จในข้ันตอนท่ี 3 
การดําเนินการสําเร็จในข้ันตอนท่ี 4 
การดําเนินการสําเร็จในข้ันตอนท่ี 5 

17 

2562 

 

 
 

เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ข้ันตอนพิจารณาจากความก้าวหน้าของ

คะแนน 
๕๐ 
๗๕ 

๑๐๐ 
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