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คู่มือการปฏิบตัิงาน 
กระบวนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏบิัตริาชการของส่วนราชการ 
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร        
ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบตัิงานของกจิกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้
มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ส าหรับการ
พัฒนาและเรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

1.3 เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ รับบริการ ได้รับรู้ เข้าใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

1.4 เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล           
การแก้ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

1.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนนุการพัฒนาประเทศ 
 
2. ขอบเขต 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ โดยก าหนดให้มีการประเมินตัวช้ีวัดใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจ างานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Function Base) การก าหนดตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 1 (Function Base) ของส่วนราชการเช่ือมโยงจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
และการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) แผนบูรณาการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และตัวช้ีวัดมาตรฐานสากล 
(International KPIs) เพื่อน ามาก าหนดเป็นตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และสามารถขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญของรัฐบาลจ านวน 1 ตัวช้ีวัด และต้องมีตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของส่วนราชการ จ านวน 1 
ตัวช้ีวัด รวม 2 ตัวช้ีวัด   

ตัวอย่างตัวช้ีวัด พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร่) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

เป้าหมายข้ันต่ า (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข้ันสงู (100) 

141,367 144,477 145,453 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) นายกรัฐมนตรี รองนายกรับมนตรี 
หรือรัฐมนตรี จะเป็นผู้ก าหนดตัวช้ีวัด Agenda ที่ส าคัญ จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 

ตัวอย่างตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 (Big Data) (มิติการด าเนินงานในระดับกรม) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เป้าหมายข้ันต่ า (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข้ันสงู (100) 

ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-6 ของมิติ
การด าเนินงานในระดับกรม 

ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 1-7 
ของมิติการด าเนินงานในระดับ
กรม 

 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-7 
ของมิติการด าเนินงานในระดับ
กรม และ 
 มีการน าข้อมลูจากฐานข้อมลู
กลางของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไปใช้ในการบรหิาร
ราชการของหน่วยงาน 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด           

กลุ่มจังหวัด (Area Base) – ส่วนราชการไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามภารกิจ 
ในพื้นที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด –  

ตัวอย่างตัวช้ีวัด กรมไม่มีตวัช้ีวัดในองค์ประกอบนี้  
 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base) แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

 กรณีที่ 1 ส่วนราชการที่มีแผนการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวย
ความสะดวกฯ โดยการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือส าหรับประชาชน จะประเมินความส าเร็จของการ 
ลดระยะเวลาฯ ของส่วนราชการ 

 กรณีที่ 2 ส่วนราชการที่ไม่มีแผนการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวย
ความสะดวกฯ โดยการลดระยะเวลาฯ ส่วนราชการต้องเสนอนวัตกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้  

(1) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย 
กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์รวมทั้งให้มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น 

(2) นวัตกรรมการให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พฒันา 
และสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ  
การให้บริการประชาชน เช่น หน่วยงานบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ หรือแอปพลิเคช่ันที่ให้บริการประชาชน เพื่อเช่ือมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง 
เป็นต้น 
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(3) นวัตกรรมการบริการ/ องค์การ (Administrative or Organizational 
Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ             
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
รูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ฝ่ายต่างๆ เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

ตัวอย่างตัวช้ีวัด ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ                
ที่ส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย (100 คะแนน) 
 สูตรการค านวณ 

จ านวนคู่มอืฯ ทีส่่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของระยะเวลาคู่มือเดิม 
จ านวนคู่มือฯ ทั้งหมดที่ต้องปรบัปรุงลดระยะเวลาในปี 2562 

 
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 2 0 ปี 

(Potential Base) ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation plan) ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2560 โดยนายกรับมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุก
ส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการท างาน/           
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน)  

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแผนปฏิรูปองค์การที่ส่วนราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกตให้
ส่วนราชการด าเนินการปรับแผนปฏิรูปองค์การโดยจัดท าเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการต้องด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรปูองค์การ โดยจะต้องด าเนินการ
ได้ตามผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 

ตัวอย่างตัวช้ีวัด การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน : 100 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารพจิารณา ดังนี ้

1. การด าเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
- ได้จ านวนผลผลิตครบถ้วนตามที่ก าหนดในประเด็นนั้นๆ (5 คะแนน) 
- ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน) 
- ผลผลิตไดร้ับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ หรอืผูม้อี านาจในการน าไปปฏิบัติ

ต่อไป (5 คะแนน) 
2. คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 

- ผลผลิตมีความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการด าเนินการ (how to) ที่ก าหนด          
เพื่อตอบสนองการ บรรลุป ้าหมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้นๆ (25 คะแนน) 

X 100 
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- ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็นที่ก าหนด           
(30 คะแนน) 

- มีการน าผลผลิตที่ได้ไปด าเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง) หรือมีการน าผลผลิตที่ได้
ไปใช้ด าเนินการในข้ันตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศึกษา ต้องมีการด าเนินการตาม
ผลการศึกษาในบางส่วน/ถ้าเป็นการพัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือน าร่องในบาง
ระบบ/ ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย ต้องมีการน าผลการศึกษาไปรับฟัง
ความเห็นหรือจัดท าร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน) 

- สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินการในการน าผลผลิตไปใช้
ทดสอบ/ น าร่อง หรือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห์ของ
ผลผลิตที่ได้น าไปด าเนินการ/ มีการเผยแพร่ผลผลิต สร้างความรับรู้ความเข้าใจ หรือสรุป
ปัญหาจากการประกาศใช้กฎ ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน) 

 
เกณฑ์การประเมินผล การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัด แบ่งออกได้ ดังนี้ 
1. การประเมินผลในแต่ละตัวช้ีวัด พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับ          

ที่ก าหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
- เป้าหมายข้ันสูง  100 คะแนน 
- เป้าหมายมาตรฐาน    75 คะแนน 
- เป้าหมายข้ันต่ า    50 คะแนน 

หมายเหต ุ 1. หากผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายข้ันต่ าจะได้คะแนนเป็นศูนย์ 
    2. คิดคะแนนจากการเทียบบญัญัติไตรยางศ์ระหว่างผลการด าเนินงานจรงิกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับ 
    3. กรณีที่มีตัวช้ีวัดย่อย จะใช้วิธีการเฉลี่ยผลคะแนนจากตวัช้ีวัดย่อย 
 
 2. การประเมินตัวช้ีวัด แบบเทียบผลตามเป้าหมาย 
  - ผ่าน คือ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรอืสงูกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 - ไม่ผ่าน คือ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

 การเกบ็ข้อมลู 
1. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร จัดสง่แบบฟอรม์การรายงาน ตัวช้ีวัด ให้หน่วยงานเจ้าภาพ/

ผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัด 
2. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน จัดท ารูปเลม่ 
3. เสนอเลม่รายงานใหผู้้บริหารเห็นชอบ 
4. รายงานผลการด าเนินงาน ในระบบ e-Sar ของส านักงาน ก.พ.ร. โดยส านักงาน ก.พ.ร.  

จะจัดส่ง User และ Password ให้ส่วนราชการก่อนเปิดระบบรายงาน 

 การรายงานผลการด าเนินงาน 
   การรายงานผลการด าเนินงาน แบง่เป็น 2 รอบ ประกอบด้วย 
   รอบที่ 1 ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 30 มีนาคม) 
   รอบที่ 2 ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 
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3. ค าจ ากัดความ 
 ส านักงาน ก.พ.ร. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 กระทรวงฯ   หมายถึง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 อธพ.   หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 กพร.พด.  หมายถึง กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 
 คณะท างานฯ  หมายถึง คณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุง 
     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  

กกจ.   หมายถึง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพฒันาที่ดิน 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 อธิบดี มีหน้าที่ อนุมัติ เห็นชอบ และลงนามในหนังสือ 
 4.2 กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ออกค าสั่งคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง 
      ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
 4.3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่  

4.3.1 ศึกษากรอบ/แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  

4.3.2 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  

4.3.3 จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดถึงแนวทางการด าเนินงานและเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัด  

4.3.4 ติดตามผลการด าเนินงานประสานงานผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดรายงานผล
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

4.3.5 สรุปผลการด าเนินตัวช้ีวัดกรมพัฒนาที่ดินเสนอผู้บริหาร 
4.3.6 รายงานผลการด าเนินงานในระบบประเมินผลของส านักงาน ก.พ.ร. 
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5. Work  Flow  กระบวนการ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  
6.1 จัดท าแผนการด าเนินงาน กพร.พด. จัดท าแผนการด าเนินงานประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (มาตรา 44) 
ประจ าป ี

1. 6.2 จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน กพร.พด. จัดท าร่างค าสัง่คณะท างานฯ/คณะกรรมการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44) 

2. 6.3 เสนอร่างค าสั่ง กพร.พด. เสนอร่างค าสั่งคณะท างานฯให้ อธพ.พิจารณาเห็นชอบ 
3. 6.4 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน กกจ.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
4. 6.5 จัดท าหนังสือแจ้งเวียน กพร.พด./กกจ. ท าบันทึกแจ้งเวียนค าสั่งคณะท างานฯ 
5. 6.6 ศึกษากรอบ/แนวทางการประเมิน กพร.พด. ศึกษากรอบ และแนวทางการประเมินผล/รับฟังการ

ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานจากส านักงาน ก.พ.ร. 
6. 6.7 จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดและ

มอบหมายผูร้ับผิดชอบ 
กพร.พด. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (เกณฑ์การประเมินผล และ
ข้ันตอนการด าเนินงาน) และจัดประชุมเพื่อพิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

7. 6.8 รวบรวมผลการด าเนินงาน กพร.พด. ประสานผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดรายงานผลความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานตัวช้ีวัด 

8. 6.9 สรุปผลการด าเนินงาน กพร.พด. สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดกรมพัฒนาที่ดิน เสนอ
ผู้บริหาร 

6.10 รายงานผลการด าเนินงาน กพร.พด. รายงานผลการด าเนินงานของกรมฯเข้าระบบการ
รายงานผลของส านักงาน ก.พ.ร. (e-Sar) 

 
 
7. เอกสารอ้างอิง 

 7.1 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ       
ส่วนราชการ 
 7.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง         
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 7.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
(3) ก าหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดข้ึน ซึ่งต้อง
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สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา 12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท า
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ          
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 7.4 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบรหิารราชการแผน่ดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2559 

7.5 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 มาตรา 9 (3) ก าหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ส่วนราชการก าหนดข้ึน ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
มาตรา 12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็น ลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี         
คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด  

7.6 คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการ และ
จังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้ 

1) การประเมินยังคงมี 5 องค์ประกอบ โดยเพิ่มเติมประเด็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน ไว้ในองค์ประกอบที่ 1 Function Base 2) ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีการแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
คุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานข้ันสูง  และมาตรฐานข้ันต้น) และระดับต้องปรับปรุง 3) ปรับรอบ
ระยะเวลาในการประเมินเป็นปีละ 1 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี) 
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8. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 8.1 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด :   ............................................................................  

หน่วยวัด :   ................... 

น้ าหนัก :   ร้อยละ ....................... 

ค าอธิบาย :  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..........หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

2  

3  

4  

5  
 

เงื่อนไข :  
(-ถ้ามี-) 

 
 

รายละเอียดข้อมลูพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256.. 256.. 256.. 
     

หมายเหตุ : * (-ถ้ามี-) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมลู :  
1.  
2.  

 

 8.2 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
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รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าทีป่กติ  
                     หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล  
                     หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

ช่ือตัวช้ีวัด :   

ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวัด : 
 

ค าอธิบาย :  

 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2559 2560 2561 

     

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เป้าหมายข้ันต่ า (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข้ันสงู (100) 

   

เงื่อนไข : (ถ้ามี) 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้
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รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 

 

ปัจจัยสนบัสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
 
 
 

หลักฐานอ้างองิ :   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
9. เอกสารบันทึก 



14 

 

 (เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูล หรือหลักฐานของการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ พร้อมทั้งระบุถึงผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บสถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) 
 
10. มาตรฐานงาน 
 รอบ 6 เดือน รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน (1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม) 
 รอบ 12 เดือน รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 
 
11. ระบบติดตามประเมินผล 
 ติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทุก 6 เดือน โดยรายงานเข้าในระบบการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. (e-Ser) ตามระยะเวลาที่แจ้งเปิดระบบรายงาน 
 
ภาคผนวก  

1. ค าสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน           
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

2. ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1165/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก 
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