
ระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0
PMQA 4.0

ปีกอ่น ปีล่าสุด
ร้อยละควาส าเร็จ ของการทบทวนตัวชี้วัดของ
 นย. (5ด้าน องค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี 
บริหารจดัการ วัจยัและพฒันา

ร้อยละ 90 80

ปีกอ่น ปีล่าสุด

คะแนน

ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base)

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ

7.1

การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพนัธกจิ
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซ่ึงตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกจิหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
 รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ

ตัววัดตามภารกจิหลัก *
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพนัธกจิหรือภารกจิของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ (Function base, Area base)                                                                           
             นย. จัดเตรัยมก าลังพล ยทุธวิธีและยทุโธปรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)
ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

ปีกอ่น ปีล่าสุด

การทบทวนร่างยุทธศาสตร์ นย.20 ปี
นย.มีแผนยุทธศาสตร์ 

คิดเป็นร้อยละ
80

ปีกอ่น ปีล่าสุด

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

การบรรลุตามยุทธศาสตร์อืน่ ๆ เช่นการบรรลุตัววัดร่วม การจดัอนัดับ เป็นต้น
ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อืน่ ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจดัอนัดับโดยองค์กรภายนอกประเทศ
ในด้านต่าง ๆ  เป็นต้น

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ *
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

การด าเนินการด้านกฎหมาย
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการด าเนินการด้านกฎหมาย



ปีกอ่น ปีล่าสุด

ความส าเร็จในการจดัเตรียมก าลัง               
 - การจดัก าลัง พร้อมระดับ พ.2

                             
                             
      100                  

100

ปีกอ่น ปีล่าสุด

 - การ รปภ.มีความสามารถถึงระดับ 6         
     ( ปรากฎการณ์ธรรมชาติ อบุัติเหตุ 
โจรกรรม จารกรรม จลาจล การกอ่ความไม่
สงบ)

100 90

ปีกอ่น ปีล่าสุด

ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความส าเร็จของการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจ าหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน

7.2

การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน
เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกบัผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก ่ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ ความผูกพนั 
การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แกก่ลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพนัธ์และความร่วมมือ      

ความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ                                                                   
ผู้รับบริการของ นย. ได้แก่ กลุ่มใช้ก าลังเพ่ือการรบและกลุ่มใช้ก าลังเพ่ือรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ต้ังหน่วยทหาร

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

ปีกอ่น ปีล่าสุด

การแกไ้ขข้อร้องเรียน                             
         - ร้อยละการน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามความไม่พงึพอใจไปแกไ้ข 100 90

การแกไ้ขเร่ืองร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจดัการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแกไ้ขอย่างรวดเร็วและเกดิผล

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

ผลจากการปรับเปล่ียนด้านการบริการที่เกดิประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปล่ียนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกดิประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

ผลการพฒันาบุคลากร                            
 - จ านวนบุคลากรที่มีส่วนร้วมในงานวิจยั ใน/ 
    นอกนย.

2

ปีกอ่น ปีล่าสุด
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน

7.3
การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพฒันาบุคลากร
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพฒันา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 

จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร *
ตัวชี้วัดของการพฒันานวัตกรรมที่เกดิจากบุคลากรของส่วนราชการ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

ความกา้วหน้าของบุคลากร                    -  
  ร้อยละของการบรรจกุ าลังพลตรงตาม Jop 
Description Jop Specificcation

50 40

ปีกอ่น ปีล่าสุด

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

ความกา้วหน้าและการกา้วขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความกา้วหน้าของบุคลากรและความกา้วขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด
ความส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วน
ราชการ                                       -    
                 คะแนน PMQA ร้อยละ 80 80

ปีกอ่น ปีล่าสุด

คะแนน KM ร้อยละ 80

จ านวน Best practice *
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน

7.4
การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ
วางใหม่ทั้งข้อ 7.4เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ  

จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก *
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)
ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

ปีกอ่น ปีล่าสุด

ปีกอ่น ปีล่าสุด

ความส าเร็จของการเป็นต้นแบบของผู้บริหาร
หรือบุคลากร                                      
      -รางวัล/หนังสือชมเชย จากทร.            
        - รางวัล/หนังสือชมเชย จากหน่วยงาน
นอกทร.

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

การจดัอนัดับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจดัอนัดับในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก ่
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่ส่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกดั 
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กบัส่วนราชการระดับกรมในสังกดั

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

ปีกอ่น ปีล่าสุด

ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกจิ
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกจิ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)
ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน

7.5

การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
สังคม สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่างๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพฒันาด้านเศรษฐกจิ สังคม สาธารณสุข และ
ส่ิงแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ

การบรรลุผลของตัววัดร่วม *
(กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน)
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area base)

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)
ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

ปีกอ่น ปีล่าสุด

การป้องกนัโรงติดต่อหรือโรงระบาด ความ
พร้อมของ บุคลากรและสถานที่

ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข&nbsp; 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน

ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม&nbsp; 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อง(นาวิกนคร4.0)   
               ร้อยละความส าเร็จโครงการฯ 80

ปีกอ่น ปีล่าสุด

7.6

การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน
การสร้างนวัตกรรม และการจดัการกระบวนการ
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจดัการเพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจดัการกระบวนการ 

การลดต้นทุน *
(ทั้งในระดับกระบวนการที่เกดิจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช)้
ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอนัเกดิจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการท างาน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านส่ิงแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านส่ิงแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

ปีกอ่น ปีล่าสุด

ปีกอ่น ปีล่าสุด

ความพร้อมของก าลังพล       ระยะเวลาใน
การจดัก าลังเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัย 3 ช.ม.

ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพบิัติต่างๆ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพบิัติต่างๆ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจทิัลเทคโนโลยี *
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้ดิจทิัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางออ้ม

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน

จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน
% ความส าเร็จ คะแนน



ปีกอ่น ปีล่าสุด

นโยบาย กฏระเบียบและข้อบังคับที่ได้รับการ
ปรับปรุง      - ปริมาณนโยบาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุง 2

นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย
กฏระเบียบ และกฎหมาย
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปีล่าสุด

(ตัวเลข)

ผลการด าเนินงาน

% ความส าเร็จ คะแนน

ตรวจถูกต้อง 
น.ท. 

(จักร์กฤช   แย้มวิบูล) 
หน.แผนและโครงการ คป.นย. 

      พ.ค.๖๓ 


