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สืบเน่ืองการปฏิรูประบบราชการของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดพ้ยายาม 
พฒันาและยกระดบัขีดความสามารถในการด าเนินงานของส่วนราชการต่างๆ มาอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งอาศยักรอบแนวคิดเร่ืองการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) 
เป็นหลกัคิดส าคญัในการพฒันาระบบราชการไทย มีการออกกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้ง
แผนงานเพื่อช่วยผลกัดนัให้เกิดการขบัเคล่ือนการพฒันาระบบราชการ และต่อมาได้
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ซ่ึงมี เจตนารมณ์เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ประชาชนไดรั้บ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และเม่ือวัน ท่ี  
30 กนัยายน 2546 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ความเห็นชอบในหลกัการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก  าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการจดัท าค  ารับรองการปฏิบติั
ราชการประจ าปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และต่อมาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ได้ก  าหนดให้ทุกส่วนราชการท าการพัฒนากระบวนการในการแปลง
เป้าประสงค์และตัวช้ีวดัท่ีปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และก าหนด 
เป็นตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายท่ีถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานระดับกอง/ส านักหรือเทียบเท่า  
และสู่ระดับเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัในสังกัดของแต่ละกอง/ส านัก/หรือเทียบเท่า (Internal 
Performance Agreement : IPA) เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดและเจา้หน้าท่ีทุกคน 
มีความเขา้ใจ และร่วมกนัขบัเคล่ือนแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าประสงคข์อง
แผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้ 

ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(สป.ทส.)ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดอย่างต่อเน่ือง โดยไดถ่้ายทอด
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายของ สป.ทส.ไปยงัส านัก/ศูนย/์กลุ่ม (IPA) ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
จนถึงปัจจุบนั และมีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี (1) มีการจดัท าแผนท่ียุทธศาสตร์ 
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(Strategy Map) ระดบั สป.ทส. และมีการแสดงให้เห็นถึงระบบในการถ่ายทอดตวัช้ีวดั 
และเป้าหมายจากระดบั สป.ทส. สู่ระดบัส านกั/ศูนย/์กลุ่ม และระดบับุคคล เพื่อผลกัดนั
ให้เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั้ งไว ้(2) มีการส่ือสารท าความ
เขา้ใจอย่างทัว่ถึงและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบถึง
วิธีการ/กระบวนการในการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายจากระดบัองคก์ารลงสู่ระดบั
หน่วยงานและระดบับุคคลมีการติดตามความกา้วหน้าในการปฏิบติัราชการและการ
รายงานผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายในแต่ละระดบั และมีการสรุปประเมินผล
การปฏิบติัราชการประจ าปี (ผลคะแนน) ครบทุกระดบั (3) มีการผูกมดั (Commitment) 
ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การและมีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง (4) มีการจดัท าข้อตกลงท่ีเป็นลายลักษณ์
อกัษรในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัตวัช้ีวดั และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การ
ประเมินผลความส าเร็จท่ีสามารถวดัผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม (5) มีระบบในการติดตาม
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติัราชการและการประเมินผลส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายท่ี
ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดบั เพื่อติดตาม ก ากบัให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
โดยรวมขององคก์ร 
 การน าเสนอผลงานฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานถ่ายทอด
ตัวช้ีว ัดระดับองค์กรสู่ระดับส านัก/ศูนย์/กลุ่ม มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือน 
การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนด และศึกษาปัญหา
อุปสรรค และเสนอแนะการด าเนินงานของหน่วยงานระดับส านัก /ศูนย์/กลุ่ม/ 
ในสังกดัสป.ทส.  จ  านวน 28 หน่วยงาน  ใชว้ิธีการศึกษา 4 วิธี คือ (1) ศึกษาจากเอกสาร 
โดยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่การ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายระดบัองค์กรลงสู่
ระดบับุคคล ขอ้มูลของสป.ทส ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือ วิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ ขอ้มูลหลกัฐานต่างๆท่ีมีอยู่รวมทั้งไดสื้บคน้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
(2) การลงพื้นท่ี  ณ สถานท่ีตั้งหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาตวัช้ีวดั ช้ีแจง
กรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปี และการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัของแต่ละส านัก/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดั สป.ทส.  (3) การสังเกตแบบมี
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ส่วนร่วม โดยผูศึ้กษาไดป้ฏิบติังาน รวบรวมและจดบนัทึกระหว่างปฏิบติังานจริง และ
(4) การติดตามและสอบทานการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบการประเมินผลการ
ถ่ายทอดตวัช้ีวดัสู่ระดบับุคคล e-IPA และ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รายละเอียดตวัช้ีวดั (IPA 
Template) ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตวัช้ีวดัสู่ระดบับุคคล (ระบบ e-IPA) ซ่ึงได้
น าขอ้มูลจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงักล่าวไปวเิคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปต่อไป 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า สป.ทส. มีแนวทางการด าเนินงานถ่ายทอดตัวช้ีวดั
ระดับองค์กรสู่ระดับส านัก/ศูนย /์กลุ่มชัดเจน และเป็นรูปธรรม เช่น (1) มีการก าหนด
ตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัระดบัส านกังานปลดั ระดบัส านกั/ศูนย/์กลุ่ม จนถึงระดบั
บุคคล (2) มีการเจรจาตัวช้ีวดัระหว่างผูบ้ริหารกับหน่วยงานในก ากับดูแล (4) มีการลงนาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (4) มีการรายงานผลการด าเนินงาน  (5) มีการติดตาม 
และประเมินผลเป็นระยะ เป็นตน้ ปัญหาอุปสรรค ท่ีพบ คือ (1) ปัญหาดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 
ด้านทัศนคติ ซ่ึงบางคนคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน ท าให้ขาดความร่วมมือ และ  
มีการปรับเปล่ียนผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดับ่อย  ท าให้การปฏิบติังานไม่ต่อเน่ือง ส่งผลใหข้าดความรู้
ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน  (2) ปัญหาดา้นการส่ือสาร ระหว่าง กพร.ทส. และหน่วยงานใน
สังกดั สป.ทส. เน่ืองจากบุคลากรของ กพร.ทส. ผูรั้บผิดชอบในการถ่ายทอดตวัช้ีวดั
ใหแ้ก่หน่วยงานในสังกดั สป.ทส. มีนอ้ย จึงใชว้ิธีการแต่งตั้งบุคลากรของทุกส านกั เป็น 
“กพร.หน่วยงาน” เพื่อท าการส่ือสารต่อภายในองค์กร แต่บางหน่วยงานยงัขาดการ
ส่ือสารให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบถึงการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (3) ปัญหาดา้นระยะเวลาใน
การด าเนินงาน เน่ืองจากการก าหนดตวัช้ีวดัส่วนใหญ่ จะค านึงถึงความสอดคลอ้งกบั
ระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนดมากเกินไป ซ่ึงหากส านกังานก.พ.ร. ยงัไม่ก าหนด
ตวัช้ีวดั หน่วยงานระดบัส านกังานปลดัฯ กย็งัไม่ก าหนดตวัช้ีวดัดว้ยเช่นกนั การก าหนดตวัช้ีวดั
ระดับส านัก/ศูนย์/กลุ่ม จึงล่าช้าไปด้วย ท าให้บางตัวช้ีว ัดท่ีจะต้องด าเนินการช่วงต้น
ปีงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ และไม่ทันระยะเวลาท่ีก าหนด ตอ้งมาเร่งด าเนินการ
ในช่วงปลายปีงบประมาณ และผูศึ้กษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังน้ี  
(1) ควรส่งเสริมให้มีการจดัท าเอกสาร คู่มือ แผ่นพบัหรือโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
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งานทุกส่วนงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจ (2) ควรก าหนดผูป้ระสานงานกบั กพร.ทส. 
อยา่งต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนท่ีจะปรับเปล่ียนหมุนเวียนเป็นบุคคลอ่ืน (3) ควรเพิ่ม
ช่องทางการส่ือสารในการปฏิบติังาน หรือตอบขอ้ซักถามเก่ียวกบัการถ่ายทอดตวัช้ีวดั 
เช่น video conference หรือ Group line  หรือ e-mail  เป็นต้น  (4) ควรจัดฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา หรือทศันะศึกษาดูงานภายนอกองค์กรอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้หรือทกัษะใหม่ ๆ  (5) ควรมอบหมายเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน 
ต าแหน่งงาน (6) บางโครงการ/กิจกรรม ควรด าเนินการก่อนโดยไม่ตอ้งรอใหส้ านกังาน ก.พ.ร. 
ก าหนดตัวช้ีว ัด เพราะเป็นภารกิจท่ีหน่วยงานด าเนินการอยู่แล้ว หากมีรายละเอียดอ่ืน  ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งจึงน ามาก าหนดเพิ่มเป็นตวัช้ีวดัในภายหลงัได ้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ประเทศไทยก ำลังเผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์ใหม่ ทั้ งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมในระดบัโลก ดงันั้น กำรพฒันำระบบรำชกำรไทยให้สอดคลอ้งกบัเหตุกำรณ์
ดงักล่ำว โดยน ำหลกักำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีหรือธรรมำภิบำล (Good Governance) และ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มำใช้จึงเป็นส่ิงจ ำเป็น 
เพื่อวตัถุประสงค์ในอันท่ีจะท ำให้ระบบรำชกำรขับเคล่ือนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
เป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง สำมำรถเรียนรู้ปรับตวัและตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงได้
อย่ำงรวดเร็ว และยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
และให้บริกำรประชำชน โดยมีจุดมุ่งหมำยปลำยทำงเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 
และรักษำประโยชนข์องประเทศชำติ  
 กำรปฏิรูประบบรำชกำรของไทยจึงเร่ิมข้ึน ในปี พ.ศ. 2545 โดยไดพ้ยำยำมในกำร
พฒันำและยกระดบัขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ มำอย่ำง
ต่อเน่ือง ทั้งอำศยักรอบแนวคิดเร่ืองกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี (Good Governance) 
เป็นหลกัคิดส ำคญัในกำรพฒันำระบบรำชกำรไทย มีกำรออกกฎหมำย ระเบียบ รวมทั้ง
แผนงำนเพื่อช่วยผลกัดนัใหเ้กิดกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำระบบรำชกำร ในช่วงของรัฐบำล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
พ.ศ.2545 (ฉบบัท่ี 5)  มำตรำ 3/1 ท่ีก  ำหนดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 
กำรปฏิบติัรำชกำรตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงไดน้ ำมำก ำหนดในเป็นหลกักำรไวใ้นพระรำช
กฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 12 
และมำตรำ 45 โดยให้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. น ำไปก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำ
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร และคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2546 เห็นชอบหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในรำยละเอียดตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอ 
โดยมีกำรด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 เป็นตน้มำ  
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 ซ่ึงมีเจตนำรมณ์เพื่อให้ส่วนรำชกำรปฏิบติังำนเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจภำครัฐ มีประสิทธิภำพ ลดขั้นตอน ประชำชนไดรั้บกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และต่อมำในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2549 ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก  ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรท ำกำรพฒันำกระบวนกำรใน
กำรแปลงเป้ำประสงค์และตัวช้ีวดัท่ีปรำกฏอยู่ในแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร และ
ก ำหนดเป็นตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำยท่ีถ่ำยทอดลงสู่หน่วยงำนระดับกอง/ส ำนัก/หรือ
เทียบเท่ำ และสู่ระดับเจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบัติในสังกัดของแต่กอง/ส ำนัก/หรือเทียบเท่ำ 
(Internal Performance Agreement: IPA) เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกดัและเจำ้หน้ำท่ี
ทุกคนมีควำมเขำ้ใจและร่วมกนัขบัเคล่ือนแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ใหบ้รรลุเป้ำประสงค์
ของแผนยทุธศำสตร์ท่ีก ำหนดไว ้  
 จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ กำรใช้ข้อมูลเพื่อท ำกำรวัดผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในปัจจุบัน โดยเฉพำะหน่วยงำนรำชกำรจะใช้กำรวดัจำก 
กำรปฏิบติังำนตำมกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัองค์กรลงสู่ระดบับุคคล เพื่อเป็นกำรขบั
เคล่ือนท่ีส ำคญัในกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนภำครัฐ อีกทั้งยงัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปรับปรุง
เพื่ อให้ มีประสิทธิภำพมำกข้ึน เน่ืองจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรจำก 
กำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัดงักล่ำว ยงัมีปัญหำมำกในทำงปฏิบติั โดยมีปัญหำท่ีส ำคญั กล่ำวคือ 
กำรขำดขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นในกำรน ำมำก ำหนดตวัช้ีวดั รวมถึงกำรขำดขอ้มูลพื้นฐำนท่ีจะใช้
ในกำรวดัผล กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลของตวัช้ีวดัด ำเนินกำรโดยส่วนรำชกำรเองมำกกว่ำท่ีจะ
ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนอิสระ ซ่ึงในทำงปฏิบติักำรให้ส่วนรำชกำรประเมินผลตนเอง 
มีส่วนท ำให้ผลกำรประเมินบิดเบือนจำกขอ้เท็จจริง และกำรก ำหนดตวัช้ีวดัท่ีเหมำะสม
เป็นงำนท่ีซับซ้อนมำก โดยตวัช้ีวดัท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นตวัช้ีวดัในระดับ
ปัจจยัน ำเขำ้ และกระบวนกำรมำกกวำ่ท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัในระดบัผลลพัธ์ 
 โดยผลกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัขององค์กรจะเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส ำคญัตวัหน่ึงใน
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับรำยงำนของส ำนักงำน ก .พ.ร. 
ท่ีระบุว่ำ ส่วนรำชกำรท่ีสำมำรถปฏิบติัรำชกำรไดบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้มีปัจจยั
สนบัสนุนท่ีส ำคญั คือ ผูบ้ริหำรระดบัสูงของส่วนรำชกำรไดใ้หค้วำมส ำคญักบัระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยเข้ำมำมีส่วนร่วมทั้ งในขั้นตอนกำรเจรจำควำม
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เหมำะสมของตวัช้ีวดั เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน ตลอดจนไดเ้ขำ้มำก ำกบัดูแลและ
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรด้วยตนเองให้
ข้ำรำชกำรผูป้ฏิบัติงำนได้มีขวญั และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน และขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกนั 
 เน่ืองจำกผู ้ศึกษำเห็นว่ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สป.ทส.) ถือเป็นส่วนรำชกำรท่ีมีควำมส ำคญัในกำรช่วยขบัเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี ดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อให้
ระบบกำรท ำงำนของทุกหน่วยงำนในสังกดั สป.ทส. เป็นไปในทิศทำงเดียวกนัและ 
มีประสิทธิภำพ และบุคลำกรในองค์กรไดป้ฏิบติังำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีองค์กร  
ไดก้  ำหนด รวมถึงบรรลุตำมนโยบำยของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ต่อไป 
 ดงันั้น ผูศึ้กษำจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดับ
องคก์รลงสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดั สป.ทส. เพื่อน ำมำใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรน ำ
ยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติและมีระบบวดัผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจท่ี
รับผิดชอบ ว่ำมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 
มีอะไรบำ้ง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนว่ำควรท ำ
อยำ่งไร เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนไปปฏิบติับรรลุเป้ำหมำยขององคก์รต่อไป   
 
1.2 วตัถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัองค์กรลงสู่ระดบัส ำนัก/
ศูนย/์กลุ่ม/สถำบนั ในสังกดั สป.ทส. มำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรขบัเคล่ือนกำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่
กำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีองคก์รก ำหนด 
 2. เพื่อศึกษำปัญหำอุปสรรค และเสนอแนะกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนระดบั
ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม/สถำบนัในสังกดั สป.ทส.  

1.3 ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เดือนมกรำคม 2560 – เดือนธนัวำคม 2560   
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1.4 พืน้ทีด่ ำเนินกำร 
 ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนกังำนสังกดั สป.ทส. จ  ำนวน 28 หน่วยงำน 
 
1.5 สัดส่วนของผลงำน 

1. นำงสำวปำณิสรำ มลิวรรณ์  ร้อยละ 80 
2. นำงอจัฉริยำ  มณีขติัย ์  ร้อยละ 10 
3. นำงสำววจี วงคค์  ำจนัทร์  ร้อยละ 10 

 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 กำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัองคก์รสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม (Internal Performance 
Agreement : IPA) หมำยถึง ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำยในของ สป.ทส.  
ท่ีจะตอ้งจดัให้มีกำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ตำมพนัธกิจ และยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนปลดัฯ  
ลงสู่ระดบัหน่วยงำน และถ่ำยทอดลงสู่ระดบับุคคล ตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดดงัภำพ  

ภาพ 1 กำรแปลงระบบประเมินผลลงสู่ระดบัส ำนกั/กองและระดบับุคคล 
 

ท่ีมา: จำก รายละเอียดตัวชีว้ัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร: ตัวชีว้ัดท่ี 1.2 คะแนนเฉลี่ยของการถ่ายทอดตัวชีว้ดั
และเป้าหมายระดับ สป.ทส. ลงสู่ระดับ ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม จ านวน 28 หน่วยงาน, (หนำ้ 3),  
โดยกลุ่มพฒันำระบบบริหำร, 2560  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2561, จำก http://ipa.mnre.go.th/home/index.php  
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 ตวัช้ีวดั หมำยถึง ตวัวดัผลงำนหรือผลผลิตกำรปฏิบติังำน (Performance Indicators) 
 ตวัช้ีวดัระดบักระทรวง/กรม  (KPI) หมำยถึง ตวัช้ีวดัในกำรปฏิบติังำนท่ีถูกก ำหนด
โดยส ำนักงำนกพร . เป็นผู ้ก  ำหนดกรอบและแนวทำงประเมินผลมำยงัส ำนักงำน
ปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีควำมเช่ือมโยงกบัยุทธศำสตร์ชำติ 
นโยบำยรัฐบำล และแผนงำนโครงกำรท่ีปรำกฏอยูใ่น พ.ร.บ.งบประมำณ  
 กรอบตัวช้ีว ัด หมำยถึง  ประเด็นกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
 2 มิติ ไดแ้ก่ มติภำยนอก และมิติภำยใน มีรำยละเอียดดงัตำรำง  
ตำรำงที ่1  
กรอบกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร 
ประเด็นกำรประเมินผล      กรอบกำรประเมินผล 2560 น ำ้หนัก(%) 

มิติภำยนอก 70 
กำรประเมินประสิทธิผล 
(น ้ำหนกัร้อยละ 60) 

1. ตวัช้ีวดัตำมภำรกิจหลกั/นโยบำย/งบประมำณท่ี
ไดรั้บของส ำนกั/ศูนย/์กลุ่มส ำหรับส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม  
ท่ีไม่ไดรั้บผดิชอบตวัช้ีวดักระทรวง/สป.ทส. 
(ตวัช้ีวดัท่ี 1 ระดบัควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรหรือ
ขบัเคล่ือนกำรปฏิบติัรำชกำรโดยรวมของ สป.ทส. 

60 

กำรประเมินคุณภำพ 
 (น ้ำหนกัร้อยละ 10) 

2. ควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร 
    2.1 บริกำรหน่วยงำนภำครัฐ  
    2.2 บริกำรประชำชน 
*กรณีไม่มีบริกำรประชำชน ใหเ้อำน ้ำหนกัไวท่ี้ตวัช้ีวดั  2.1* 

 
5 
5 

มิติภำยใน   30 
กำรประเมินประสิทธิภำพ 
(น ้ำหนกัร้อยละ 15) 

3. กำรบริหำรงบประมำณอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
   3.1 งบด ำเนินงำน 
   3.2 งบลงทุน  
**กรณีไม่มงีบลงทุน ให้เอาน า้หนักไว้ท่ีตัวชีว้ดั 3.1** 

 
10 
5 
 

กำรพฒันำองคก์ำร  
(น ้ำหนกัร้อยละ 15) 

4. กำรบริหำรจดักำรภำครัฐไดต้ำมเกณฑท่ี์ สป.ทส. ก ำหนด 15 

รวม 100 
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 ตวัช้ีวดัระดบัส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม/สถำบนั (IPA) หมำยถึง ดชันีช้ีวดัในกำรปฏิบติังำน 
ท่ีถูกถ่ำยทอดจำกตวัช้ีวดัระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงำน โดยมีควำมเช่ือมโยงกับ
ยทุธศำสตร์ อ ำนำจหนำ้ท่ี ภำรกิจ ของแต่ละหน่วยงำน 
            ตวัช้ีวดัระดับบุคคล หมำยถึง ตัวช้ีวดัในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคลตำม
ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละคน 
 ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร หมำยถึง ขอ้ตกลงท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบั 
กำรปฏิบติังำนระหว่ำงผูบ้ริหำรของส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม กบัผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม/สถำบนั และระหว่ำงผูอ้  ำนวยกำรส ำนัก/
ศูนย/์กลุ่ม/สถำบัน กบัเจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบัติงำน ซ่ึงถือเป็นกำรให้ค  ำมั่นสัญญำระหว่ำง
ผูบ้ริหำรองค์กร และผอ.ทุกส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม/สถำบนั ว่ำจะท ำงำนให้เกิดควำมส ำเร็จ
ร่วมกัน สอดคล้องกบัพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำน เมืองท่ี ดี  พ .ศ. 2546 ท่ี ก ำหนดให้ มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดย
ผูบ้งัคบับัญชำจะตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกบัผูใ้ตบ้ังคบับัญชำ ทุกระดับชั้น ซ่ึงเป็นพนัธะ
สัญญำท่ีจะตอ้งร่วมกนัพฒันำ ติดตำม ควบคุม ก ำกบั ประเมินผล และจดัระบบกำรสร้ำง
ขวญัและก ำลงัใจให้แก่หน่วยงำน เจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตำม
ภำรกิจส่วนรำชกำรในภำพรวมต่อไป 
 เป้ำหมำยอำจเรียกว่ำเป้ำประสงค์หรือวตัถุประสงค์หรือจุดหมำยปลำยทำง 
หมำยถึง กำรก ำหนดส่ิงหรือผลส ำเร็จหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งกำรในอนำคตซ่ึงหน่วยงำน
จะตอ้งพยำยำมให้เกิดข้ึนจำกกำรปฏิบติังำนอนัเน่ืองมำจำกหน้ำท่ีหลกัของหน่วยงำน
โดยระบุกลุ่มเป้ำหมำยรวมทั้งผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บไวอ้ยำ่งชดัเจนและจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัพนัธกิจท่ีก ำหนดไวเ้จำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำนควรมีเป้ำหมำยกำรปฏิบติังำนของตนเองท่ี
ชดัเจนและสนบัสนุนหน่วยงำนและเจำ้หนำ้ท่ีในหน่วยงำน 
 IPA Template หมำยถึง รำยละเอียดตัวช้ีวดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประกอบดว้ย ช่ือตวัช้ีวดั ประเด็นยุทธศำสตร์ของ สป.ทส. น ้ ำหนักตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ค ำอธิบำย สูตรกำรค ำนวณ เง่ือนไข (ถ้ำมี) รำยละเอียดข้อมูล
พื้นฐำน แหล่งขอ้มูล/วธีิกำรจดัเกบ็ขอ้มูล หลกัฐำนอำ้งอิง/แนวทำงประเมินผล  
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 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report) หมำยถึง กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของทุก
หน่วยงำน ในสังกดั สป.ทส. ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือตวัช้ีวดั ผูก้  ำกบัดูแลตวัช้ีวดั ค ำอธิบำย  
ผลกำรด ำเนินงำน เกณฑ์กำรให้คะแนน กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน  
ค ำช้ีแจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร  ปัจจยัสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน (ถ้ำมี)    
ปัญหำอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ (ถำ้มี) และหลกัฐำนอำ้งอิง 

กำรติดตำมและประเมินผล หมำยถึง กำรตรวจสอบผลและวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  

1) กำรตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) ตำมแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติ รำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบั ติ รำชกำร (แบบฟอร์ม SAR) ว่ ำทุ กหน่ วยงำนมีกำรรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำตวัช้ีวดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรครบถว้น ถูกตอ้ง ทุกหัวขอ้ตำม
แบบฟอร์ม และสอดคลอ้งกบัเกณฑ์กำรให้คะแนน และหลกัฐำนอำ้งอิงหรือไม่อย่ำงไร 
ซ่ึงหำกมีปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรจะได้แกไ้ขปัญหำได้ทันตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด ท ำให้ภำรกิจของหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดย
ตรวจสอบผ่ำนระบบกำรประเมินผลกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัสู่ระดบับุคคล (ระบบ e-IPA)  
จ ำนวน  2 คร้ัง คือ รอบ 6 เดือน และ12 เดือน   

2) จำกกำรลงพื้นท่ี ณ สถำนท่ีตั้ งหน่วยงำน (site visit) จ ำนวน 1 คร้ัง คือ รอบ  
6 เดือน โดยกำรจดัประชุมช้ีแจง กำรสัมภำษณ์เจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง กำรตรวจเอกสำร
หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดั เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำร
ประเมินผลท่ีก ำหนด  
 ประสิทธิภำพ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำย  
ให้สำมำรถลุล่วงไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัตำมก ำหนดเวลำ โดยกำรใชท้รัพยำกรท่ี
มีอยู่ให้คุ ้มค่ำ ทั้ งคน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ งสำมำรถน ำ
เทคนิคต่ำงๆ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดขั้นตอน และควำมสะดวกมำกท่ีสุดและ 
ท่ีส ำคญัตอ้งน ำผลกำรปฏิบติังำนไปใชป้ระโยชนแ์ละพฒันำไดจ้ริง ซ่ึงประสิทธิภำพมี 4 ดำ้น คือ 
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1. ด้ำนควำมถูกต้องและเช่ือถือได้ หมำยถึง เอกสำรหลักฐำนมีควำมถูกต้อง
แม่นย  ำ ครบถว้น ไม่ผดิพลำด สำมำรถตรวจสอบและน ำไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 
 2. ด้ำนควำมรวดเร็ว หมำยถึง ขำ้รำชกำรและบุคลำกรของรัฐสำมำรถปฏิบัติ
หนำ้ท่ีตำมตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บมอบหมำยไดอ้ยำ่งรวดเร็วทนัตำมเวลำท่ีก ำหนด 
 3. ดำ้นผลสัมฤทธ์ิ หมำยถึง สำมำรถด ำเนินงำนไดส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยองคก์ร
ก ำหนดและสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนแ์ละน ำไปพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
 4. ด้ำนควำมเสมอภำค หมำยถึง สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนตำมตวัช้ีวดัมำ
วดัผลเพื่อเล่ือนค่ำตอบแทน สร้ำงแรงจูงใจ โดยพิจำรณำตำมผลงำนแต่ละคนอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั 
 องคก์ร หมำยถึง ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สป.ทส.) 
 หน่วยงำน หมำยถึง ส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัสังกดั สป.ทส. จ  ำนวน 28 หน่วยงำน  
ซ่ึงประกอบดว้ย หน่วยงำน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ส ำนกับริหำรกลำง (สบก.) 
 2. ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ (สนย.) 
 3. ส ำนกัตรวจและประเมินผล (สตป.) 
 4. ส ำนกัควำมร่วมมือดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มระหวำ่งประเทศ (สรป.) 
 5. ส ำนกักำรบินอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ (สกบ.) 
 6. ส ำนกัแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ (สบร.) 
 7. ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ศทส.) 
 8. สถำบนัพฒันำทรัพยำกรบุคคล (สพบ.) 
 9. กลุ่มกฎหมำย (กกม.) 
 10. กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตน.) 
 11. กลุ่มพฒันำระบบบริหำร (กพร.ทส.) 
 12. ศูนยป์ฏิบติักำรต่อตำ้นกำรทุจริต (ศปท.) 
 13. ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 1-16 (สสภ.1-16) 
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1.7 ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน 
1. ส ำนักงำน ก.พ.ร. มีกำรปรับเปล่ียนกรอบกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมค ำรับรอง 

กำรปฏิบัติรำชกำรทุกปี และด ำเนินกำรแจ้งส่วนรำชกำรให้ด ำเนินกำรล่ำช้ำ ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัใหแ้ก่ทุกหน่วยงำนในสังกดั สป.ทส. ล่ำชำ้ไปดว้ย  

2. กำรลงพื้นท่ีตรวจติดตำมประเมินผลและรับทรำบปัญหำอุปสรรค พร้อมทั้งให้
ค  ำแนะน ำกบัเจำ้หน้ำท่ีผูรั้บผิดชอบทุกหน่วยงำน พบว่ำมีปัญหำจำกกำรเปล่ียนแปลง
เจ้ำหน้ำท่ีผู ้ป ฎิบัติ บ่อยๆ  ท ำให้ เจ้ำหน้ำท่ีขำดควำมต่อเน่ืองในกำรปฏิบัติงำน 
ขำดประสบกำรณ์ ท ำใหข้ำดควำมร่วมมือในบำงหน่วยงำน  

3. ก่อนท่ีจะด ำเนินกำรจดัท ำค  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรในแต่ละปีงบประมำณ
จ ำเป็นตอ้งศึกษำรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของทุกส ำนัก/ศูนย/์กลุ่มในสังกดั สป.ทส. 
เพื่อประกอบกำรจดัท ำขอ้มูลรำยละเอียดตวัช้ีวดั (IPA Template) และกำรเจรจำตวัช้ีวดั 

4. กำรประเมินผลเป็นเร่ืองท่ีค่อนขำ้งเขำ้ใจยำกและมีควำมซบัซอ้น และบุคลำกร
มีกำรปรับเปล่ียนและบรรจุเพิ่มใหม่ทุกปี จึงตอ้งใชค้วำมพยำยำมอยำ่งมำกในกำรสร้ำง
ควำมเขำ้ใจและถ่ำยทอดรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบและปฏิบติั 

 
1.8 ประโยชน์ของผลงำน 
  1. ทุกส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดั สป.ทส. มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  มีระบบวดั
ผลส ำเร็จในกำรปฏิบติังำนท่ีชดัเจน และมีเคร่ืองมือในกำรน ำยทุธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบติั
อยำ่งเป็นรูปธรรม เพื่อใชเ้พิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน 
  2. ทุกส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม  ในสังกัด สป.ทส. สำมำรถน ำปัญหำอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้เป็นแนวทำงกำรให้สำมำรถพัฒนำคุณภำพ 
กำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
 
 



  

บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 ผลกำรศึกษำ เร่ือง กำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดับองค์กร 
ลงสู่ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ผูศึ้กษำได้ท ำกำรศึกษำตำมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะใชใ้นกำรศึกษำ ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่ 

2.2 พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 
2.3 พระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 2.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2554 
 2.5 แนวคิด เก่ียวกบั กำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบัองคก์ร ลงสู่ระดบั
ส ำนกั ศูนย/์กลุ่ม/สถำบนั และระดบับุคคล 

2.6 แนวคิดเก่ียวกบักำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบติั  
 2.7 แนวคิดเก่ียวกบัปัญหำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั  
 2.8 แนวคิดเก่ียวกบักำรประเมินผลนโยบำย 
 2.9 แนวคิดเก่ียวกบักำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน 
 2.10 แนวคิดเก่ียวกบักำรบริหำรงำนดว้ยวงจรคุณภำพเดมม่ิง (PDCA) 
 2.11 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิทฤษฏเีกีย่วกบักำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ 
กำรบริหำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ กำรน ำเอำวิธีกำร

ของเอกชนมำใชใ้นกำรจดักำรภำครัฐ โดยเนน้กำรใชมื้ออำชีพมำจดักำร มีหลกักำรบริหำรท่ี
เน้นผลผลิตและผลลพัธ์ มีโครงสร้ำงองค์กำรท่ีเล็กกะทดัรัด และแบนรำบ ท ำให้มีควำม
คล่องตัว มีควำมเป็นอิสระสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมแตกต่ำงจำก 
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กำรบริหำรจดักำรภำครัฐแนวเก่ำ คือ กำรบริหำรภำครัฐแนวเก่ำมีโครงสร้ำงกำรจดัองคก์ำรท่ี
ใหญ่ มีสำยงำนเป็นล ำดบัชั้นบงัคบับญัชำ มีกำรยึดกฎระเบียบเป็นหลกัในกำรปฏิบติังำน 
และมีกำรรวมศูนยอ์  ำนำจกำรบริหำร New Public Management (NPM)  

World Bank (อำ้งถึงใน สุพิณ เกชำคุปต์, 2556, หน้ำ 74,79) กล่ำวว่ำสำระหลกั
ส ำคญัของกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่ มำจำกแนวคิดหลกั ดงัน้ี 

1. Good Governance หรือกำรปกครองท่ีดี คือ กำรด ำเนินกระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะอย่ำงเปิดเผยคำดเดำได้ และเห็นแจง้ ซ่ึงก็คือกระบวนกำรท่ีโปร่งใส กำรมีระบบ
รำชกำรท่ีส ำนึกในจิตวิญญำณแห่งอำชีพ กำรมีรัฐบำลท่ีเป็นฝ่ำยบริหำรท่ีมีควำม
รับผดิชอบเก่ียวกบักำรกระท ำของตนเอง และมีประชำสังคมท่ีเขม้แขง็และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสำธำรณะ และทั้งหมดน้ีตอ้งเคำรพต่อกำรปกครองโดยหลกันิติธรรม (Rule of Law) 

2. Managerialism หรือลทัธิกำรจดักำร เนน้ควำมจ ำเป็นของกำรใชว้ิธีกำรจดักำร
แบบเอกชนมำใชก้บัภำครัฐในเร่ืองกำรเงิน บุคลำกร เทคโนโลย ีเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์อยำ่ง
มีประสิทธิภำพ ประหยดั และคุม้ค่ำ (Effectiveness and Economy)    

3. Post-Bureaucratic Organization แนวคิดน้ีมำจำกกำรจดัองค์กำรหลังระบบ
รำชกำร คือ รัฐตอ้งกระจำยอ ำนำจใหก้บัผูป้ฏิบติั มีผลงำนเป็นเป้ำหมำย รู้จกัรับผิดชอบ
เป้ำหมำยองคก์ำร ลูกคำ้ก ำหนดขอบเขตงำน ตอ้งท ำงำนเชิงรุก มีค  ำตอบท่ีหลำกหลำย 
พร้อมใหค้วำมส ำคญักบัผูช้  ำนำญกำรยอมรับกำรเปล่ียนแปลงได ้ใชก้ำรเปล่ียนแปลงให้
เป็นโอกำส ให้รำงวลัแก่กลุ่ม และประเมินผลงำนเพื่อปรับปรุงและพฒันำ ซ่ึงองค์ประกอบ 
ของ NPM ดงัน้ี (1) ใช้มืออำชีพมำจดักำร คือ เนน้ผูรั้บผิดชอบ ๆ ตอ้งเป็นมืออำชีพ (2) 
ก ำหนดมำตรฐำนและตวัช้ีวดักำรปฏิบติังำนท่ีชัดเจน (3) มุ่งควบคุมท่ีผลลพัธ์มำกกว่ำ
วิธีกำร คือ เม่ือมอบอ ำนำจให้แลว้จะสนใจผลลพัธ์ไม่สนใจวิธีกำร (4) แตกองคก์ำรให้
เล็กลงเป็นหน่วยงำนย่อยเพื่อประสิทธิภำพ (5) ใช้กำรแข่งขนัผลกัดนัให้เกิดมำตรฐำน 
ท่ีดีข้ึนและตน้ทุนต ่ำลง (6) ใชว้ิธีกำรของเอกชน (7) เนน้วินยัและควำมประหยดัในกำร
ใชท้รัพยำกร 
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2.2 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 
 พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บญัญติัว่ำ 
“กำรบริหำรรำชกำรตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจ
ของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนกำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนท่ีไม่จ ำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและ
ทรัพยำกรให้แก่ทอ้งถ่ิน กำรกระจำยอ ำนำจตดัสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน มีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงำน กำรปรับปรุง
คุณภำพกำรให้บริกำรจึงเป็นแนวทำงหน่ึงท่ีจ  ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองตำมควำมตอ้งกำรของประชำชน  
ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของส่วนรำชกำรตอ้งใชว้ธีิกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งให้ค  ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผูป้ฏิบติัรำชกำร กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
กำรเปิดเผยขอ้มูล กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร ทั้งน้ีตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละภำรกิจ” 

2.3 พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี (2546)
 มำตรำ 6 ก  ำหนดว่ำ “กำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ กำรบริหำรรำชกำร
เพื่อบรรลุเป้ำหมำย ดงัต่อไปน้ี  (1) เกิดประโยชน์สุขของประชำชน (2) เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภำรกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ (4) ไม่มี
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนเกินควำมจ ำเป็น (5) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรใหท้นั
ต่อสถำนกำรณ์ (6) ประชำชนไดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำม
ตอ้งกำร (7) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ”  
 มำตรำ 9 ก  ำหนดว่ำ “กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ
ให้ส่วนรำชกำรปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี (1)  ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรตอ้ง
จดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำรไว ้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรก ำหนดแผนปฏิบติัรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรตำม (1) ตอ้งมีรำยละเอียดของ ขั้นตอน ระยะเวลำและงบประมำณท่ีจะตอ้ง
ใชใ้นกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภำรกิจ และ
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ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จของภำรกิจ (3) ส่วนรำชกำรตอ้งจดัให้มีกำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบติัตำมแผนปฏิบติัรำชกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีส่วนรำชกำรก ำหนดข้ึน ซ่ึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด (4) ในกรณีท่ีกำรปฏิบติัภำรกิจ หรือกำรปฏิบติัตำม
แผนปฏิบติัรำชกำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน ใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของส่วนรำชกำรท่ีจะตอ้ง
ด ำเนินกำรแกไ้ขหรือบรรเทำผลกระทบนั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบติัรำชกำรใหเ้หมำะสม” 

มำตรำ 12  ก  ำหนดว่ำ “เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร.  
อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก ำหนดมำตรกำรก ำกบักำรปฏิบติัรำชกำร โดยวิธีกำร
จดัท ำควำมตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใด เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบติัรำชกำร” 
 มำตรำ 45 ก  ำหนดว่ำ “ให้ส่วนรำชกำรจดัให้มีคณะผูป้ระเมินอิสระด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของส่วนรำชกำรเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของภำรกิจ คุณภำพ
กำรใหบ้ริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผูรั้บบริกำร ควำมคุม้ค่ำในภำรกิจ ทั้งน้ีตำม
หลกัเกณฑ ์วธีิกำร และระยะเวลำท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด” 

 
2.4  กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ  
และส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2554 
 ตำม "กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม (2554) ขอ้ 2ไดก้  ำหนดใหส้ ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) เสนอควำมเห็นและค ำแนะน ำในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และ
ผลสัมฤทธ์ิของงำนในกระทรวง 

(2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง รวมทั้ งแปลงนโยบำยเป็นแนวทำง 
และแผนกำรปฏิบติังำน 

 (3) จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรของกระทรวง เพื่ อให้ เกิดกำรประหยัด คุ ้มค่ำ 
และสมประโยชน ์

(4) ประสำนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ งก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบติัรำชกำรและด ำเนินกำรเร่ืองรำวร้องทุกขข์องหน่วยงำนในสังกดักระทรวง 
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(5) ก ำหนดนโยบำย ท่ำที และแนวทำงควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศ และองคก์ร
ระหวำ่งประเทศดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

(6) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร และระบบข้อมูล
สำรสนเทศ เพื่อใชใ้นกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรของหน่วยงำนในสังกดักระทรวง 

(7) ประสำนงำนและสนับสนุนรำชกำรส่วนภูมิภำคและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

(8) ด ำเนินกำร รวมทั้งประสำนงำนและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรใบกำรจดักำร 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี 

(9) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
(10) ปฏิบั ติ งำนด้ำนกำรบินและกำรส่ื อสำร เพื่ อสนับสนุนกำรปฏิบั ติ งำน  

ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
(11) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและอ ำนำจของ

ส ำนกังำนปลดักระทรวงหรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบักำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดัและเป้ำหมำยระดับองค์กรลงสู่ระดับส ำนัก/ศูนย์/
กลุ่ม/สถำบันลงสู่ระดับบุคคล 
 กำรก ำหนดตัวช้ีวดัระดับบุคคลส ำนักงำน ก.พ.ร. (2552, หน้ำ 20-21 และ44) 
อธิบำยไวว้ำ่ กำรบริหำรเชิงยทุธศำสตร์ระดบัองคก์ำร คือ กำรคิดโดยท่ีเร่ิมตน้ท่ีเป้ำหมำย
ขององค์กำร (Smart from the end) หลังจำกนั้ นจึงท ำกำรส ำรวจสภำพปัจจุบันของ
องคก์ำรหรือกำรวินิจฉยัองคก์ำร เช่น SWOT Analysis และPMQA เป็นตน้ จำกนั้นจึงท ำ
กำรวำงแผนยทุธศำสตร์ ดว้ยแผนท่ียทุธศำสตร์ (Strategy Map) และกำรก ำหนดตวัช้ีวดั
ระดบัองคก์ำร สุดทำ้ยจึงเขำ้สู่กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนระดบัองคก์ำร และ
ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 
 ส ำหรับบุคลำกรในหน่วยงำนจะตอ้งมีกำรบริหำรยทุธศำสตร์ระดบับุคคลเพื่อให้
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและบุคคลเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั พร้อมกบัขบัเคล่ือน
ให้องคก์ำรด ำเนินงำนสู่วิสัยทศัน์หรือเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำน
ของบุคคลจะต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำยหน่วยงำน หลังจำกนั้ นจึงท ำกำรทบทวน
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บทบำทหน้ำท่ีของบุคลำกร โดยพิจำรณำจำกรำยละเอียดหน้ำท่ีงำน (Job Description) 
ต่อจำกนั้น จึงก ำหนดเป้ำประสงค์และตวัช้ีวดัระดบับุคคลสุดทำ้ยจึงเขำ้สู่กำรประเมินผล 
กำรปฏิบติังำนระดบับุคคล และขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ซ่ึงส ำนกังำน ก.พ.ร.ก ำหนดขั้นตอน 
กำรแปลงแผนยทุธศำสตร์สู่ตวัช้ีวดัระดบับุคคล ดงัน้ี 
 1. ก ำหนดเป้ำหมำยระดบับุคคล  2. ยนืยนัหนำ้ท่ีงำนของบุคคล 
 3. ก ำหนดเป้ำประสงคแ์ละตวัช้ีวดัระดบับุคคล โดย กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ท่ี
บุคคลมีส่วนผลกัดนัเป้ำประสงคข์องหน่วยงำน  ก ำหนดเป้ำประสงคเ์พิ่มเติมในส่วนของ
งำนประจ ำท่ีตอ้งพฒันำ  ก ำหนดเป้ำประสงคข์องส่วนของงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยพิเศษ 
และ ก ำหนดตวัช้ีวดัในเป้ำประสงค ์และ 4. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนระดบับุคคล 

วรภัทร์ ภู่เจริญ และคณะ (2551, หน้ำ 9, 12) อธิบำยว่ำ KPI มำจำกค ำว่ำ Key 
Performance Indicator  

Indicator คือ ตวัช้ีวดัผล เคร่ืองบ่งบอก และPerformance คือ สมรรถนะ ขีดควำมสำมำรถ 
ส่ิงท่ีแสดงออก และผลกำรด ำเนินงำน  

KPI เป็นกำรวดัผลทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และนำมธรรม ใชไ้ดใ้นทุกองคก์ร ซ่ึง KPI นั้น
ถูกน ำมำใชเ้พื่อผูบ้ริหำรไดท้รำบถึงขีดควำมสำมำรถ สมรรถนะ ควำมคืบหนำ้ คุณภำพ 
ปริมำณ ของกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีไดท้  ำไปตำมแผนหรือยทุธศำสตร์ 

KPI แบ่งตำมลกัษณะกำรวดั เช่น เชิงปริมำณ (Quantitative) จะวดัออกมำเป็น
ตวัเลข อำจจะไม่สะทอ้นให้เห็นภำพชัดเจน เช่น ปริมำณแรงงำนต่ำงดำ้วในประเทศไทย 
ท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี  

เชิงคุณภำพ (Quality) เช่น แบ่งออกเป็นระดบั คือ "ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช ้ไม่ดี" ท่ีแบ่ง
แบบน้ีเพรำะเป็นดชันีท่ีวดัยำกต่อกำรวดัเป็นตวัเลข เป็นเร่ืองของนำมธรรม (Subjective) 
ซ่ึงอำจจะตอ้งใชก้ำรวดัดว้ยกำรสอบถำม สังเกต ทดสอบ ตดัสินดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ 

เชิงคืบหนำ้ (Milestone) คือ กำรวดัระดบัควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรว่ำถึงระยะ
ไหนแลว้ ระยะ 1 หรือ ระยะ 5 ไดผ้ำ่นควำมส ำเร็จท่ีเป็นจุดวดั (Milestone) หรือบำงทีอำจจะใช้
ในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) ในเชิงวเิครำะห์ควำมห่ำง (Gap analysis)  
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เชิงพฤติกรรม (Behavior) คือ วดัอุปนิสัย ให้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย เช่น แบ่งออก 
เป็นระดบั "สมคัรเล่น มือใหม่ มีประสบกำรณ์ ช ำนำญ ชั้นครู" เพรำะกำรบริหำรสมยัใหม่ 
จะมีกำรวดัผลเชิงพฤติกรรม บทบำท นิสัย ทกัษะต่ำงๆ ของคนในองคก์ำร โดยเฉพำะในกำร
บริหำรควำมรู้ (Knowledge management) กำรบริหำรองคก์รเรียนรู้ (Learning organization) 

 วนัชัย มีชำติ (2557, หน้ำ 25, 27) ได้อธิบำยไวว้่ำ เป้ำหมำยของกำรวดัและ 
กำรประเมินบุคคลจะมีเป้ำหมำยเพื่อกำรสรรหำและกำรคดัเลือกพนกังำนเพื่อเลือกบุคคล
เขำ้มำท ำงำนในต ำแหน่งท่ีองค์กรตอ้งกำร อำจเป็นกำรสรรหำคดัเลือกจำกบุคคลทั้ ง
ภำยในองคก์ำรเอง หรือภำยนอกองคก์ำรกไ็ด ้ 
 ผูท้  ำหนำ้ท่ีในกำรวดัและกำรประเมินบุคคลไว ้ดงัน้ี คือ 
 1. ผูบ้งัคบับญัชำ มีหนำ้ท่ีในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนโดยตรง  
กำรให้ผูบ้งัคบับญัชำเป็นผูป้ระเมิน เน่ืองจำกผูบ้งัคบับญัชำจะมีหน้ำท่ีในกำรดูแลกำร
ท ำงำนและมอบหมำยงำนแก่ลูกนอ้ง จึงน่ำจะทรำบขอ้มูลต่ำงๆของผูป้ฏิบติังำนทั้งหมด 
กำรประเมินจึงน่ำจะถูกตอ้ง ประกอบกบัผูบ้งัคบับญัชำจะไดใ้ชก้ำรให้รำงวลั หรือกำร
ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำน เป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์ำร 
และจูงใจพนกังำนใหป้ฏิบติังำนอยำ่งทุ่มเทอีกดว้ย 
 2. เพื่อนร่วมงำน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนนั้น มีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ผลงำนโดยตรง แต่ว่ำผูบ้งัคบับญัชำหรือคนอ่ืนไม่มีขอ้มูลหรือไม่ทรำบในเร่ืองดงักล่ำว 
กำรใหเ้พื่อนร่วมงำนประเมินส่วนในกำรประเมินจะสำมำรถชดเชยขอ้มูลในส่วนน้ีได ้ 
 3. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ กำรใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำประเมินท ำให้ระบบประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนเป็นระบบเปิดมำกยิ่งข้ึน อีกทั้งปัจจยัท่ีประเมินบำงปัจจยัผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมี
ขอ้มูลมำกกวำ่คนอ่ืน 
 4. กำรประเมินตนเอง ผูป้ฏิบติังำนถือเป็นผูท่ี้รู้และมีขอ้มูลท่ีตนเองปฏิบติัมำก
ท่ีสุด กำรปฏิบติัมำกท่ีสุด คือกำรปฏิบติังำนประเมินตนเอง ซ่ึงผูป้ระเมินตนเองน้ีจะตอ้ง
มีกำรท ำควำมเข้ำใจระหว่ำงผู ้บริหำรและผู ้ปฏิบัติงำนก่อน มิฉะนั้ นผู ้ปฏิบัติงำน 
อำจมีอคติหรือเขำ้ขำ้งตนเอง 
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 กำรก ำหนดผูถู้กประเมินเป็นกำรเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูถู้กประเมินเพื่อไม่ให้
เกิดควำมผิดพลำดในกำรประเมินได้ และกำรก ำหนดเทคนิคท่ีใช้ในกำรประเมินกำร
ปฏิบติังำนจะมีมำกมำยหลำยเทคนิค ซ่ึงแต่ละเทคนิคก็จะมีควำมเหมำะสมกบังำนท่ีมี
ธรรมชำติเฉพำะแตกต่ำงกนั และแต่ละเทคนิคกจ็ะมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่ำงกนั 
 กำรก ำหนดตวัช้ีวดัระดบับุคคล ส ำนกังำน ก.พ.ร. (2552, หนำ้ 52) ไดอ้ธิบำยว่ำ
ลกัษณะของตวัช้ีวดับุคคล สำมำรถจ ำแนกได ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 
 ตัวช้ีวดัลักษณะท่ี 1 : ตัวช้ีวดัเดียวกับตัวช้ีวดัหน่วยงำน (Identical Measures) 
กรณีท่ีตวัช้ีวดัระดบัหน่วยงำน มีบุคคลท่ำนใดเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในกำรท ำใหต้วัช้ีวดั
บรรลุเป้ำหมำย ตวัช้ีวดัระดบับุคคลท่ำนนั้นจะเป็นตวัช้ีวดัเดียวกบัตวัช้ีวดัหน่วยงำน และ
ถือเป็นตวัช้ีวดัร่วมกนัของทั้งระดบัหน่วยงำนและระดบับุคคล 
 ตวัช้ีวดัลกัษณะท่ี 2 : ตัวช้ีวดัท่ีสนับสนุนตัวช้ีวดัในระดับหน่วยงำน (Contributory 
Measures) กรณีท่ีตัวช้ีวดัระดับหน่วยงำนจะบรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้ งไวไ้ด้ ต้องเกิดจำกกำรท่ี
บุคคลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งบรรลุเป้ำหมำยในขอบเขตท่ีตนรับผิดชอบ ตวัช้ีวดัระดบับุคคล
ของแต่ละท่ำนท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่ำว สำมำรถดึงตวัช้ีวดัระดับหน่วยงำนมำเป็นตวัช้ีวดั
บุคคลของตนได ้โดยเป้ำหมำยของตวัช้ีวดัระดบับุคคลจะเป็นเป้ำหมำยยอ่ยท่ีแตกมำจำก
เป้ำหมำยรวมของหน่วยงำน เม่ือตวัช้ีวดัระดบับุคคลของทุกท่ำนบรรลุเป้ำหมำยย่อยท่ี
ไดรั้บมอบหมำย จะท ำใหต้วัช้ีวดัระดบัหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไวเ้ช่นกนั 
 ตัวช้ีว ัดลักษณะท่ี 3 : ตัวช้ีว ัดตำมหน้ำท่ีงำน (Unit Specific Measures) เป็น
ตวัช้ีวดับุคคลท่ีก ำหนดจำกเป้ำประสงคท่ี์สร้ำงข้ึนใหม่จำกหนำ้ท่ีงำนของบุคคลนั้น เช่น 
งำนประจ ำของบุคคลนั้นท่ีตอ้งพฒันำ 
 ตัวช้ีว ัดลักษณะท่ี  4 : ตัวช้ีว ัดมำตรฐำน (Common Measures) เป็นตัวช้ีว ัด
มำตรฐำนท่ีทุกคนท ำร่วมกนั เป็นเป้ำประสงคแ์ละตวัช้ีวดัทัว่ๆ ไป ไม่ไดจ้  ำเพำะเจำะจง
ว่ำเป็นหน่วยงำนใดหน่วยงำนหน่ึงโดยเฉพำะ บุคคลทุกคนจะมีตวัช้ีวดัเหมือนกนั แต่
อำจแตกต่ำงกนัท่ีเป็นเป้ำหมำยตำมท่ีผูบ้งัคบับญัชำแต่ละท่ำนก ำหนด เช่น ตวัช้ีวดัดำ้น
กำรพฒันำตนเอง ตวัช้ีวดัดำ้นกำรดูแลโครงกำรพิเศษ 
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 สมเกียรติ วฒันศิริชัยกุล และคณะ (2553, หน้ำ 107, 117) ไดอ้ธิบำยว่ำ กลยุทธ์
กำรเช่ือม KPI กบัระบบกำรประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน ไม่มีองคก์รภำครำชกำรใดท่ีใช้
ตวัช้ีวดัหลกั (KPI รำยบุคคล) มำเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเพื่อเล่ือน
เงินเดือนของบุคลำกรทัว่ทั้งองคก์ร แมจ้ะตั้งเป้ำหมำยไวเ้ลอเลิศเช่นน้ี กต็อ้งเกบ็ไวใ้นใจ
ของผูบ้ริหำร แลว้สืบคน้ให้แน่ชัดวิธีน้ีท่ีภำคเอกชนใช้ประเมินผลกำรปฏิบติังำนนั้น 
มีขอ้ดี-ขอ้เสียอยำ่งไรบำ้ง ศึกษำปัญหำท่ีเกิดข้ึนในระยะแรกๆ จำกองคก์รภำคเอกชนว่ำ 
มีปัจจยัเสริมหรือปัจจยัลบต่อกำรใช้นโยบำยเอำ KPI รำยบุคคลมำใช้ประเมินผลกำร
ปฏิบัติเพื่อเล่ือนเงินเดือนไวอ้ย่ำงไรบ้ำง เร่ืองน้ีจึงเป็นควำมท้ำทำยท่ีผูบ้ริหำรกำร
เปล่ียนแปลงทุกคนอยำกท ำประโยชน์จำกกำรน ำ KPI รำยบุคคลมำใชใ้นกำรประเมินผล
งำน เพื่อเล่ือนเงินเดือนของบุคลำกร ไดก่้อใหเ้กิดประโยชนท่ี์มีต่อองคก์รและพนกังำน  
 1. ปฏิรูประบบกำรให้ค่ำตอบแทนโดยพิจำรณำจำก "ผลลพัธ์กำรปฏิบติังำน" 
เป็นฐำนคิด ช่วยสร้ำงรูปธรรมทั้ง 6 ดำ้นของหลกัธรรมำภิบำล อนัไดแ้ก่ หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัควำมโปร่งใส หลกักำรมีส่วนร่วม หลกัควำมรับผดิชอบและหลกัควำมคุม้ค่ำ 
 2. ช่วยส่ือสำรให้บุคลำกรทุกคนทรำบวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย พนัธกิจ ทั้ งใน
ระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงำนอยำ่งถูกตอ้ง 
 3. ช่วยเป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรปฏิบติัของบุคลำกรทุกระดบัอยำ่ง
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตร์และแผนปฏิบติักำรขององคก์ร โดยดูเลขรหสัยทุธศำสตร์
ในดชันีผลกำรปฏิบติังำนเป็นหลกั 
 4. ช่วยสร้ำงควำมเขำ้ใจในประเด็นต่ำงๆ ในกำรปฏิบติังำนในองคก์ำรใหเ้ป็นไป
อยำ่งเหมำะสม ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 5. เป็นหลกัประกนัควำมส ำเร็จของกำรบริหำรและกำรปฏิบติักำรของทุกฝ่ำย  
เพื่อสร้ำงควำมไดเ้ปรียบกำรทำงแข่งขนัอยำ่งย ัง่ยนื 
 6. เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ใหส้ำมำรถบริหำร "ทุนมนุษย"์ เพื่อกำรตอบสนองต่อ
กำรเปล่ียนแปลงขององคก์ำร 
 7. เป็นเคร่ืองมือในกำรตัดยุบหน่วยงำน กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค์กร 
จะมีกำรเพิ่มและยบุหน่วยงำนให้สอดรับกบัยุทธศำสตร์ หน่วยงำนใดท่ีไม่มีกระบวนท่ี
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ส่งผลต่อผลลัพธ์ขององค์กรหรือ KPI แสดงว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นต้องมีอยู่ในองค์กร  
ผูท่ี้เป็นหวัหนำ้งำนตอ้งรีบท ำควำมเขำ้ใจ KPI ท่ีหน่วยงำนตอ้งรับผดิชอบ 
 8. เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ติดตำมแผนยุทธศำสตร์ ว่ำมีกำรปฏิบติังำนให้เป็นไปตำม
แผนหรือไม่ก่อใหเ้กิดผลผลิต (output) หรือผลลพัธ์ (outcome) อะไรบำ้ง 
 9. เป็นกลไกกำรผนึกก ำลงัหรือกำรท ำงำนร่วมกนั (synergy) ดว้ยกำรสร้ำงดชันีช้ีวดัร่วม 
(common KPI) ท ำใหห้น่วยงำนประสำนงำนกนัดีข้ึน ปรับทิศทำง (alignment) ใหไ้ปดว้ยกนัได ้
 
2.6 แนวคดิเกีย่วกบักำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏบัิต ิ
 Williams (อำ้งถึงใน พีระพงศ ์ภกัคีรี,2557, หนำ้ 8 , 14 , 16) ระบุว่ำ กำรน ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบติั มีหลกักำร คือ (1) กำรจดัหำ กำรตระเตรียม วธีิกำรทั้งหลำย ท่ีจะท ำใหก้ำรด ำเนินงำน
ส ำเร็จลุล่วง (2) ควำมพยำยำมอย่ำงต่อเน่ืองตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ในอันท่ีจะน ำ
นโยบำยไปปฏิบติัใหส้ ำเร็จลุล่วง 

สรุป คือ กำรปฏิบัติภำยใต้ข้อก ำหนดของนโยบำยโดยมีบุคคล คณะบุคคล 
ขั้นตอน หรือกระบวนกำรท่ีเขำ้มำเก่ียวขอ้ง และส่งผลต่อควำมควำมส ำเร็จ หรือควำม
ลม้เหลวของนโยบำยโดยผำ่นกระบวนกำรประเมินผลนโยบำยอีกทีหน่ึง 

                                                                                                                                        
  
ภาพ 2 วงจรนโยบำย 
 

ท่ีมา. จำก เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย,  
(หนำ้ 16), โดยมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง, 2557, กรุงเทพมหำนคร:ผูแ้ต่ง  
 

  

 

    วงจร 
นโยบาย 

6. ขั้นยติุนโยบำย 

5. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำย 

4. กำรประเมินผลนโยบำย 

2.กำรก ำหนดเป็นนโยบำย 

1. กำรจดัระเบียบวำระ 
ของนโยบำย 

3. กำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั 
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2.7 แนวคดิเกีย่วกบัปัญหำกำรน ำนโยบำยไปปฏบิัติ 
รัชตำ มิตรสมหวงั (2557, หนำ้ 41-44) ไดส้รุปปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรประเมินนโยบำย ดงัน้ี 
1. ดำ้นผูป้ระเมิน 

1.1 ผูป้ระเมินขำดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในเร่ืองท่ีประเมิน 
1.2 ผูป้ระเมินขำดควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงคข์องนโยบำยท่ีถูกตอ้ง 
1.3 ผูป้ระเมินวิเครำะห์ขอบเขต กรอบแนวคิด และตวัช้ีวดัในกำรประเมินบกพร่อง 
1.4 ผูป้ระเมินออกแบบกระบวนกำรในกำรประเมินบกพร่อง 
1.5 ผูป้ระเมินขำดทกัษะในกำรวเิครำะห์และเลือกใชข้อ้มูล 
1.6 ผูป้ระเมินเลือกใชข้อ้มูลในกำรรำยงำนผลโดยมีอคติ 

2. ดำ้นกำรแทรกแซงทำงกำรเมือง 
1.1 กำรแทรกแซงทำงกำรเมืองเม่ือมีกำรคำดกำรณ์วำ่กำรประเมินจะท ำใหเ้สีย 

ดุลอ ำนำจทำงกำรเมือง 
1.2 กำรแทรกแซงทำงกำรเมืองมกัท ำใหเ้กิด “กำรประเมินเทียม” (Pseudo-valuation) 

เป็นกำรประเมินเพื่อสร้ำงภำพหรือกำรประเมินเพื่อบิดเบือนขอ้มูลใหเ้ป็นประโยชนต่์อฝ่ำยกำรเมือง 
1.3 พฤติกรรมแทรกแซงทำงกำรเมืองเก่ียวกบักำรประเมิน  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ 
3.1  ระยะเวลำกำรประเมินไม่เหมำะสม 
3.2  งบประมำณท่ีใชใ้นกำรประเมินไม่เหมำะสม 
3.3 ทศันคติของผูบ้ริหำรระดบัสูงในระดบัปฏิบติักำรต่อกำรประเมิน 
 3.4 ค่ำนิยมของหน่วยงำนท่ีมีต่อกำรประเมิน และวฒันธรรมองคก์รท่ีแตกต่ำงกนั 

2.8 แนวคดิเกีย่วกบักำรประเมนิผลนโยบำย 
 ฐิตำรีย์ ทิมจ ำลองเจริญ  (2547, หน้ำ 148, 151) อธิบำยไว้ว่ำ  กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน เป็นกระบวนกำรประเมินค่ำของผูป้ฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำน
เดียวกนัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยสังเกตจดบนัทึกและลงควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน
ของผูบ้งัคบับญัชำ ซ่ึงมีเกณฑ์ประเมินท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมเป็นธรรม โดยพิจำรณำ 
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จำกคุณภำพและงำนท่ีท ำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตอบแทนควำมดีควำมชอบ 
แก่ผูป้ฏิบติังำน  
 1. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตอ้งมีกำรก ำหนดวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรประเมินใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง วตัถุประสงคก์ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน มีดงัน้ี 
 1.1 เป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำตอบแทนควำมดีควำมชอบแก่ผูป้ฏิบติังำนดว้ย
ควำมยติุธรรม 
 1.2 เพื่อใชใ้นกำรพิจำรณำกำรเล่ือนเงินเดือน เล่ือนต ำแหน่ง ลดขั้น ปลดออก 
แลว้แต่วำ่ผลกำรประเมินจะออกมำอยำ่งไร 
 1.3 เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชำพิจำรณำผลกำรประเมินวำ่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมีขอ้บกพร่อง
หรือขอ้ดีในกำรท่ีจะตอ้งปรับปรุง หรือส่งเสริมในดำ้นใดบำ้ง เป็นกำรพฒันำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ
ใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถยิง่ข้ึน 
 1.4 เพื่อให้ผูบ้ ังคับบัญชำมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน โดยท่ีทั้ งสองฝ่ำยต้อง
ช่วยกนัก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน มีขั้นตอนกำรประเมินอยำ่งเหมำะสม ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับดว้ยกนัทั้งสองฝ่ำย จะเป็นกำรก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจอนัดีต่อกนั 
 1.5 เพื่ อให้คัด เลือกผู ้ท่ี จะ เข้ำมำท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสมกับควำม รู้
ควำมสำมำรถตรงตำมควำมตอ้งกำรขององคก์ำร 
 2. ประโยชนท่ี์ไดจ้ำกกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
 2.1 ช่วยเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้เป็นไปดว้ยควำมยติุธรรม
ตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 
 2.2 ช่วยเป็นขอ้มูลใหผู้บ้งัคบับญัชำตดัสินใจเก่ียวกบักำรเล่ือนเงินเดือน  
 2.3 ช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำไดรั้บกำรพฒันำตนเอง เพรำะกำรประเมินจะท ำให้
ผูบ้งัคบับญัชำทรำบถึงควำมจ ำเป็นในกำรท่ีตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชำไดรั้บกำรพฒันำในดำ้นใดบำ้ง   
 2..4 ช่วยในกำรฝึกอบรม เพื่อเป็นกำรพฒันำศกัยภำพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2.5 ช่วยส่งเสริมควำมเขำ้ใจอนัดีระหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
กำรประเมินอยำ่งสม ่ำเสมอเป็นกำรช่วยผูบ้งัคบับญัชำสังเกตผูใ้ตบ้งัคบับญัชำแต่ละคนท ำ
ใหเ้กิดควำมร่วมมือในกำรปฏิบติังำน และเป็นกำรสร้ำงมนุษยส์ัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
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 2.6 ช่วยใหส้ำมำรถคดัเลือกบุคคลเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งไดอ้ยำ่งเหมำะสมกบังำน
และตรงกบัควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 2.7 เป็นกำรจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏิบติัไดอ้ย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ
และมีศกัยภำพท่ีดี เพรำะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมยติุธรรมและสม ่ำเสมอ 
 3. วธีิกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
 3.1 วิธีสังเกต (Observation Method) โดยท่ีผู ้บังคับบัญชำสังเกตผลกำร
ปฏิบติังำน สังเกตพฤติกรรมในกำรท ำงำนอยำ่งเงียบๆ แลว้บนัทึกเป็นขอ้มูลเกบ็ไว ้
 3.2 วิธีกำรจดัล ำดับ (Ranking System) คือกำรน ำผลงำนมำเปรียบเทียบกัน
ระหว่ำงผูใ้ตบ้งัคบับญัชำท่ีท ำงำนแบบเดียวกนัหรือคลำ้ยคลึงกนั โดยกำรจดัล ำดบัผูท่ี้
ท ำงำนไดดี้ท่ีสุดจนถึงแย่ท่ีสุด ถำ้หำกจ ำนวนผูถู้กประเมินมีมำกก็จะเลือกคนท่ีดีท่ีสุด
และคนท่ีแยท่ี่สุดก่อนแลว้เลือกคนท่ีถดัจำกดีท่ีสุดในอนัดบัรองและคนท่ีแยน่อ้ยกว่ำคน
ท่ีแยท่ี่สุด และเลือกไปเร่ือยๆ จนครบทุกคน 
 3.3 วิธีกำรให้คะแนน (Graphic Rating Scales) คือ กำรก ำหนดคุณลักษณะ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต ำแหน่งงำนท่ีประเมินไว ้แลว้ก ำหนดคะแนนโดยแบ่งเป็นระดบัอำจมี 
ค ำบรรยำยอยูใ่ตร้ะดบัคะแนนกไ็ด ้โดยเรียงคะแนนจำกนอ้ยไปหำมำก ผูป้ระเมินจะตอ้ง
พิจำรณำวำ่ผูป้ฏิบติังำนมีคุณสมบติัอยูใ่นช่วงใดกบ็นัทึกไวใ้นช่วงนั้น 
 3.4 วิธีกำรประเมินแบบรำยกำรตรวจสอบ (Checklists) แบบประเมินจะมี
รำยกำรตำมหัวขอ้ท่ีก ำหนดเก่ียวกบัพฤติกรรมต่ำงๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ โดยก ำหนด
คะแนนจำกนอ้ยไปหำมำก หรือก ำหนดแบบใช่หรือไม่ใช่ ผูป้ระเมินจะท ำเคร่ืองหมำยลง
ในรำยกำรท่ีตรงกบัควำมประพฤติของผูป้ระเมินแลว้น ำคะแนนท่ีประเมินไดม้ำรวมกนั 
 3.5 วิธีกำรประเมินตำมคะแนน (Point Rating) เป็นกำรประเมินผลงำนเป็น
รำยบุคคลตำมหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของงำนในแต่ละต ำแหน่ง เช่นคุณภำพของงำน 
เวลำท่ีงำนเสร็จ ปริมำณของงำน ควำมคิดริเร่ิม กำรแกปั้ญหำ กำรตดัสินใจ พฤติกรรมท่ี
แสดงต่อผูร่้วมงำน เป็นตน้ 
 3.6 วิธีกำรประเมินโดยผูป้ระเมินหลำยคน (Group Rating) เป็นกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนท่ีมีผูป้ระเมินหลำยคนร่วมกนัพิจำรณำ โดยอำจจะแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมกำร
เพื่อประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
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 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้บ้งัคบับญัชำไดรู้้ถึงจุดเด่น 
จุดดอ้ยและศกัยภำพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำแต่ละคน เพื่อท่ีองคก์ำรจะไดพ้ฒันำจุดเด่นได้
อยำ่งเหมำะสมและขณะเดียวกนักไ็ดป้รับปรุงแกไ้ขจุดดอ้ยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ รวมทั้ง
พฒันำควำมกำ้วหนำ้ในกำรปฏิบติังำนใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ำรอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
 บุญเกียรติ กำระเวกพันธุ์ (2557, หน้ำ 40 -41) อธิบำยไวว้่ำ กำรประเมินผล
นโยบำย เป็นกระบวนกำรรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสรุปผลว่ำ
นโยบำยนั้นๆ ไดบ้รรลุวตัถุประสงค/์เป้ำหมำย และมีประสิทธิภำพเพียงใด  
 ประเภทของกำรประเมินนโยบำย สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 1. กำรประเมินก่อนด ำเนินกำร (Preliminary Evaluation) เป็นกำรศึกษำกำรประเมินควำม
เป็นไปได ้(Feasibility Study) ก่อนท่ีเร่ิมโครงกำรใดๆ โดยอำจท ำกำรศึกษำถึงประสิทธิภำพ
ของปัจจยัป้อน ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรท่ีคำดว่ำจะน ำมำใช้ในกำรบริหำรจดักำร
โครงกำร ปัญหำ อุปสรรค ควำมเส่ียงของโครงกำรตลอดจนผลลพัธ์ หรือประสิทธิผลท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บ ในขณะเดียวกนักอ็ำจจะศึกษำผลกระทบท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในดำ้นต่ำง  ๆ 
 2. กำรประเมินระหว่ำงด ำ เนินนโยบำย (Formative Evaluation) เป็นกำร
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงเป็นส ำคญัซ่ึงมกัจะใชป้ระเมินผลระหว่ำงแผนหรือระหว่ำงกำร
พัฒนำนโยบำย ผลท่ีได้จำก Formative Evaluation นั้ น จะช่วยตั้ งวตัถุประสงค์ของ
นโยบำยใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีแทจ้ริง  

3. กำรประเมินเม่ือส้ินสุดนโยบำยหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) 
เป็นกำรประเมินผลรวมสรุป มกัจะใชป้ระเมินหลงัส้ินสุดนโยบำย ส ำหรับนโยบำยท่ีมี
กำรด ำเนินกำรระยะยำวต่ำงๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกระยะต่ำงๆ จะช่วยให้มีกำรประเมินสรุปรวมนั้น 
ส่วนใหญ่จะรวบรวมจำกผลของ Formative Evaluation เป็น Summative Evaluation ซ่ึงผลสรุปท่ี
ไดจ้ะน ำสู่กำรรำยงำนว่ำ นโยบำยไดบ้รรลุเป้ำหมำย (Goals) หรือไม่อย่ำงไร ตลอดจนกำร
รำยงำนหรือสถำนภำพของนโยบำยว่ำประสบผลส ำเร็จหรือลม้เหลวเพียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคใดท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลเหล่ำน้ี จะช่วยให้ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำไปสู่กำร
ตดัสินใจวำ่ นโยบำยนั้นควรด ำเนินกำรต่อหรือยกเลิก 
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2.9 แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบักำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำน 
 Frederic W. Taylor (อ้ำงถึงใน ชลิดำ ศรมณี, 2556, หน้ำ 8) อธิบำยว่ำ คนงำน 
แต่ละคนเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีสำมำรถจะปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลผลิตขององคก์ำรได ้
โดยตั้งสมมติว่ำ กำรท ำงำนจะมีประสิทธิภำพสูงสุดนั้นมีอยู่วิธีเดียวท่ีดีท่ีสุด (One best way) 
และถือวำ่องคก์ำรท่ีจะมีประสิทธิภำพสูงสุดนั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บัส่ิงส ำคญั 3 อยำ่ง คือ  
 1. กำรเลือกคนท่ีมีควำมสำมำรถสูงสุด (Selection) 

2. กำรหำส่ิงจูงใจใหบุ้คลำกรเกิดมีก ำลงัใจในกำรท ำงำน (Motivation) 
3. กำรฝึกอบรมใหค้นท ำงำนอยำ่งถูกวธีิ (Training) 
นิโลบล แสงพนสัธำดำ (2556 หนำ้ 43) อธิบำยว่ำ  ประสิทธิภำพ แปลว่ำ ส ำเร็จหรือท ำ

ให้ส ำเร็จภำพ แปลว่ำ ภำวะควำมมีประสิทธิภำพ หมำยถึงภำวะท่ีท ำให้เกิดควำมส ำเร็จ 
เม่ือใชก้บับุคคล หมำยถึง ควำมสำมำรถท ำงำนไดดี้ รวดเร็ว และเสร็จตรงตำมเวลำ เช่น 
บุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพยอ่มท ำใหห้น่วยงำนพฒันำไปไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ถำ้ใชก้บัองคก์ร
หรือหน่วยงำนประสิทธิภำพ หมำยถึง ระบบกำรด ำเนินงำนท่ีท ำให้เกิดควำมส ำเร็จได้
เป็นอยำ่งดี เช่น หน่วยงำนท่ีมีประสิทธิภำพมกัมีระเบียบขั้นตอนในกำรท ำงำน พนกังำน
มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ มีระบบตรวจสอบและผลิตผลงำนคุณภำพไดต้รงเวลำ 

 ประสิทธิภำพในควำมหมำยเชิงเศรษฐศำสตร์ หมำยถึง กำรผลิตสินค้ำหรือ
บริกำรให้ได้มำกท่ีสุด โดยพิจำรณำถึงกำรใช้ต้นทุนหรือปัจจัยกำรน ำเข้ำให้น้อยท่ีสุด 
และประหยดัเวลำมำกท่ีสุด 

ประสิทธิภำพในควำมหมำยทำงสังคมศำสตร์ หมำยถึง ปัจจยัน ำเขำ้ซ่ึงพิจำรณำ
ถึง ควำมพร้อม ควำมพยำยำม ควำมสำมำรถ 

ฐิตำรีย ์ทิมจ ำลองเจริญ (2547, หน้ำ 179-181) อธิบำยไวว้่ำ องค์กำรจะประสบ
ควำมส ำเร็จหรือบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไวน้ั้น กำรจดักำรมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่ง ผูบ้ริหำร
จ ำเป็นตอ้งน ำไปประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพทัว่ทั้งองคก์ำร ดงัน้ี 

1. กำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ ผูบ้ริหำรจะตอ้งให้ควำมส ำคญักบัคนหรือ
ทรัพยำกรมนุษยท่ี์องคก์ำรมีอยู ่จึงจ  ำเป็นตอ้งพฒันำบุคลำกรให้มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ำร 
รวมทั้งกำรเรียนรู้และเขำ้ใจกำรวำงแผนท่ีจะตอ้งท ำอะไรก่อนหลงั ท ำเม่ือไร ท่ีไหน ใคร
เป็นคนท ำ โครงสร้ำงขององคก์ำร อ ำนำจหนำ้ท่ีต่ำงๆ ของแต่ละแผนกงำน แผนกไหน
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รับผิดชอบอะไร มีขอบเขตอ ำนำจกำรตดัสินใจได้ในระดับใด เพื่อเป็นกำรลดควำม
ขดัแยง้หรือลดกำรท ำงำนซ ้ ำซอ้นลง  

2. กำรบริหำรงำนเป็นทีม ท่ีมีประสิทธิภำพเป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะท ำให้องค์กำร
เดินทำงไปสู่จุดหมำยไดส้ ำเร็จ  

ทีมงำน (Team Work) หมำยถึง กลุ่มคนท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนั รวมตวัเพื่อท ำงำน
ใหส้ ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำย  

ทีมงำนทีมประสิทธิภำพ ซ่ึงท ำให้กำรท ำงำนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้และ
สมำชิกในทีมงำนร่วมกนัอย่ำงรำบร่ืนและมีควำมขดัแยง้กนันอ้ยท่ีสุด จ  ำเป็นตอ้งสร้ำง
ทีมงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ดงัน้ี 

1. มีกำรวำงแผนและเป้ำหมำยท่ีชดัเจน โดยท่ีสมำชิกทุกคนเขำ้ใจ 
2. มีกำรก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ีรับผดิชอบของสมำชิกในกลุ่มอยำ่งชดัเจน 
3. ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนงำน ตดัสินใจและร่วมแกปั้ญหำต่ำงๆ  
4. มีกำรปรับปรุงและกำรด ำเนินงำนอยูเ่สมอ 
5. สมำชิกตอ้งมีควำมจริงใจ เปิดเผยต่อกนั 
6. มีระบบกำรท ำงำนและผลตอบแทนท่ียติุธรรม 
กำรท ำงำนเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภำพตอ้งมีควำมจริงใจ ยอมรับควำมคิดเห็นของ

สมำชิกคนอ่ืนภำยในกลุ่ม ร่วมกนัแกปั้ญหำท่ีเกิดข้ึน พร้อมท่ีจะร่วมท ำงำนในหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ ตอ้งให้ควำมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ยอมรับควำมสำมำรถของผูอ่ื้น ท ำงำนไม่กำ้วก่ำยหน้ำท่ีของผูอ่ื้น ตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
ท่ีดีต่อผูร่้วมงำนในทีม มีกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงสมำชิกเพื่อควำมเขำ้ใจอนัดีต่อกนั  
มีกฎระเบียบปฏิบติัภำยในกลุ่ม เพิ่มพูนทกัษะควำมสำมำรถกำรท ำงำนของสมำชิกกลุ่ม 
ผูน้  ำตอ้งมีศิลปะในกำรจูงใจใหส้มำชิกมีส่วนร่วมในกำรร่วมมือในกำรท ำงำนดว้ยควำม
เตม็ใจ ผูน้  ำตอ้งเป็นผูจ้ดักำรงำนท่ีดีคอยประสำนงำนทั้งทีมงำนอ่ืนและในทีม ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในกำรท ำงำน คอยสนับสนุนกำรท ำงำน คอยให้ก ำลงัใจสมำชิกในทีมงำน ดงันั้นกำร
ท ำงำนท่ีจะมีประสิทธิภำพ ผูน้  ำทีมตอ้งเป็นผูน้  ำท่ีดี มีศกัยภำพในกำรท ำงำนเป็นทีมดว้ย 
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2.10 แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบั กำรบริหำรงำนด้วยวงจรคุณภำพเดมมิง่ (PDCA) 
สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์ (อำ้งถึงในอรอุมำ รอดแยม้ 2554, หน้ำ 18-20)  กล่ำวถึง 

จุดหมำยท่ีแทข้องวงจรคุณภำพ (PDCA) ว่ำเป็นกิจกรรมพื้นฐำนในกำรบริหำรคุณภำพ
นัน่มิใชเ้พียงแค่กำรปรับแกผ้ลลพัธ์ท่ีเบ่ียงเบนออกไปจำกเกณฑ์มำตรฐำนใหก้ลบัมำอยู่
ในเกณฑ์ท่ีต้องกำรเท่ำนั้ น แต่เพื่อก่อให้เกิดกำรปรับปรุงในแต่ละรอบของ PDCA  
อยำ่งต่อเน่ืองเป็นระบบและมีกำรวำงแผน  PDCA ท่ีมว้นไต่สูงข้ึนเร่ือยๆ   

วงจรควบคุมคุณภำพ  PDCA มีภำรกิจหลกั 4 ขั้นตอน 
ขั้นท่ี 1  กำรวำงแผน (Plan-P)       ขั้นท่ี 2  กำรด ำเนินตำมแผน (Do-D) 
ขั้นท่ี 3  กำรตรวจสอบ (Check-C) ขั้นท่ี 4  กำรแกไ้ขปัญหำ (Act-A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 กระบวนกำร PDCA 
  

ท่ีมา:  จำก การท างานร่วมกันท่ีมปีระสิทธิภาพของผู้บริหารและครูของสถานศึกษา ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวดัอ่างทอง (หน้า 18), โดยมหำวทิยำลยัรำชภฏัเทพสตรี, 2554. 
อ่ำงทอง:ผูแ้ต่ง 

วางแผน 

อะไร 

ท าไม 

อยา่งไร 

ปฏิบติั 

ตรวจสอบ 

แกไ้ข 

ก าหนดปัญหา 

วเิคราะห์ปัญหา 

หาสาเหตุ 

วางแผนร่วมกนั 

น าไปปฏิบติั 

ยนืยนัผลลพัธ์ 

ท ามาตรฐาน 
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ขั้นตอนท่ี 1  กำรวำงแผน (Plan) กำรวำงแผนงำนจะช่วยพฒันำควำมคิดต่ำง ๆ  
เพื่อน ำไปสู่รูปแบบท่ีเป็นจริงข้ึนมำในรำยละเอียดให้พร้อมในกำรเร่ิมตน้ลงมือปฏิบติั 
แผนท่ีดีควรมีลกัษณะ 5 ประกำร ซ่ึงสรุปได ้ ดงัน้ี (1)  อยูบ่นพื้นฐำนของควำมเป็นจริง 
(realistic)  (2) สำมำรถเข้ำใจได้ (understandable) (3)  สำมำรถวัดได้ (measurable)   
(4) สำมำรถปฏิบติัได ้(behavioral) (5) สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จได ้(achievable) 

ขั้นตอนท่ี 2  ปฏิบติั (Do) ประกอบดว้ยกำรท ำงำน 3 ระยะ ดงัน้ี (1) กำรวำงแผน
ก ำหนดกำร โดยแยกกิจกรรมต่ำง ๆ  ท่ีตอ้งกำรกระท ำ  ก  ำหนดเวลำท่ีคำดว่ำตอ้งใช้ใน
กิจกรรมแต่ละอย่ำง และกำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำง ๆ  (2) กำรจัดกำรแบบเมตริกซ์ 
(matrix management) กำรจดักำรแบบน้ีสำมำรถช่วยดึงเอำผูเ้ช่ียวชำญหลำยแขนงจำกแหล่ง
ต่ำง ๆ  มำได ้และเป็นวิธีช่วยประสำนระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ  และ (3) กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนของผูร่้วมงำน โดยให้ผูร่้วมงำนเขำ้ใจถึงงำนทั้งหมดและทรำบเหตุผลท่ีตอ้งกระท ำ 
ใหผู้ร่้วมงำนพร้อมในกำรใชดุ้ลพินิจท่ีเหมำะสม และพฒันำจิตใจใหรั้กกำรร่วมมือ 

ขั้นตอนท่ี 3 กำรตรวจสอบ (Check) กำรตรวจสอบท ำให้รับรู้สภำพกำรณ์ของงำนท่ี
เป็นอยูเ่ปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีวำงแผน  ซ่ึงมีกระบวนกำร ดงัน้ี (1) ก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำร
ตรวจสอบ (2) รวบรวมขอ้มูล (3) กำรท ำงำนเป็นตอน ๆ เพื่อแสดงจ ำนวน และคุณภำพ
ของผลงำนท่ีไดรั้บในแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกบัท่ีไดว้ำงแผนไว ้(4) กำรรำยงำนจะ
เสนอผลกำรประเมิน รวมทั้งมำตรกำรป้องกนัควำมผดิพลำดหรือควำมลม้เหลว 

ขั้ นตอนท่ี 4 กำรแก้ไขปัญหำ (Act) ผลของกำรตรวจสอบหำกพบว่ำเกิด
ข้อบกพร่องข้ึนท ำให้งำนท่ีได้ไม่ตรงตำมเป้ำหมำยหรือผลงำนไม่ได้มำตรฐำนให้
ปฏิบติักำรแกไ้ขปัญหำตำมลกัษณะปัญหำท่ีคน้พบ ถำ้ผลงำนเบ่ียงเบนไปจำกเป้ำหมำย
ตอ้งแกไ้ขท่ีตน้เหตุ และถำ้พบควำมผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนคน้หำสำเหตุแลว้ท ำกำร
ป้องกนัเพื่อมิใหค้วำมผดิปกตินั้นเกิดข้ึนซ ้ ำอีก 
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2.11 เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สุดถนอม ตันเจริญ (2551) ได้ ศึกษำระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบั ติ งำนของ

สถำบนัอุดมศึกษำในประเทศไทย : โดยศึกษำเฉพำะมหำวิทยำลยัจุฬำลงกรรำชวิทยำ 
และมหำวิทยำลยัเอเชียอำคเนย ์ พบว่ำ ผลของกำรศึกษำขำ้งตน้น ำไปสู่ขอ้เสนอแนะ
ส ำหรับกำรปฏิบั ติ งำนท่ี เหมำะสมสำมำรถบรรลุ เป้ ำหมำยเชิ งยุทธศำสตร์ของ
สถำบนัอุดมศึกษำ ดงัน้ี (1) เป้ำหมำยยทุธศำสตร์และวตัถุประสงคท่ี์น ำไปสู่ควำมส ำเร็จและ
ถ่ำยทอดไปยงัผูมี้ส่วนได้เสียภำยในสถำบนัไดอ้ย่ำงชัดเจน (2) ผูบ้ริหำรระดบัสูงควร
สนับสนุนควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรปฏิบติังำนท่ีบรรลุเป้ำหมำย (3) 
ผูบ้ริหำรระดับกลำงและผูบ้ริหำรสำยงำนหลัก ควรส่ือสำรเป้ำหมำยโดยถ่ำยทอด
วตัถุประสงค์หลกัและรวบรวมแผนระดบับุคคลเขำ้สู่แผนปฏิบติังำน (4) ควรก ำหนด
หลกัเกณฑ์ของผลกำรปฏิบติังำนใหช้ดัเจน และน ำผลท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงกบัระบบกำรให้
รำงวลั ควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน เพื่อเพิ่มขวญัและก ำลงัใจและจูงใจใหเ้กิดผลกำร
ปฏิบติังำนท่ีดียิง่ข้ึน 

สำธิต วงศอ์นนัตน์นท ์(2552) ไดศึ้กษำรูปแบบและวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติั
รำชกำรของส่วนรำชกำรส่วนกลำงของไทยซ่ึงผลกำรศึกษำดงักล่ำวพบวำ่ (1) กำรประเมินผล
ตำมกรอบของ ส ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อให้มีกำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับ
หลกักำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี และสำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติรำชกำรมำจดัสรร
ส่ิงจูงใจ ตอ้งเนน้ท่ีผลประโยชน์ของประชำชน ไม่ใช่เงินรำงวลั (2) กำรก ำหนดตวัช้ีวดั
และเกณฑ์กำรประเมินของส่วนรำชกำรตำมกรอบของส ำนักงำน ก.พ.ร. พบว่ำ 
ส่วนรำชกำรอยู่ในรูปแบบของกำรเจรจำต่อรองระหว่ำงคณะกรรมกำรเจรจำขอ้ตกลง 
และตวัแทนส่วนรำชกำร ยงัไม่สอดคลอ้งกบัภำรกิจของส่วนรำชกำร และท่ีผ่ำนมำยงั
จดัท ำล่ำชำ้ ซ่ึงในอนำคตควรปรับปรุง (3) ส ำนกังำนก.พ.ร. ยงัขำดกำรก ำหนดกลไกท่ีจะ
ให้ส่วนรำชกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งก่อนท่ีจะส่งส ำนกังำน ก.พ.ร. และกำรประเมิน
ตนเองยงัมีปัญหำดำ้นควำมถูกตอ้งของขอ้มูล และสร้ำงภำระในดำ้นเอกสำรเป็นจ ำนวน
มำก ซ่ึงในอนำคตจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับรูปแบบและกลไกกำรรำยงำนผลของกำรรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเองให้เหมำะสมมำกยิ่งข้ึน (4) ผูป้ระเมินผลจำกภำยนอก ยงัขำด
ควำมรู้ควำมเขำ้ในส่วนภำรกิจของส่วนรำชกำรท่ีดีพอ ควรเปิดโอกำสให้ประชำชนเขำ้
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มำมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (5) ผลกำรศึกษำท่ีเกิดข้ึนมีทั้งส่วนท่ีเกิดผลทำงบวก เช่น 
ท ำให้ส่วนรำชกำรมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนท่ีชัดเจนข้ึน เป็นต้น แต่ขณะเดียวกัน
ก่อใหเ้กิดผลทำงลบ ดว้ย เช่น เป็นกำรเพิ่มภำระดำ้นเอกสำร เป็นตน้ ซึงผลของกำรศึกษำ
ขำ้งตน้ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งมีกำรพฒันำขอ้เสนอแนะท่ีช่วยให้รูปแบบและ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ของส่วนรำชกำร ตำมกรอบกำรประเมินของ 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. มีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

วชัรพงษ์ สุกิจจำนนท์ (2553) ได้ศึกษำกำรประเมินผลกำรเปล่ียนแปลงกำร
ปฏิบัติงำนภำครัฐ : กรณี ศึกษำกำรปฏิ รูปและกำรพัฒนำระบบรำชกำร พบว่ำ  
กำรปรับปรุงบทบำทภำรกิจ และโครงสร้ำง มีกำรปรับแนวทำงกำรบริหำร มีกำร
ปรับปรุงงบประมำณ มีกำรปรับปรุงระบบปฏิบติังำน มีกำรก ำหนดแนวทำงให้แก่ส่วน
รำชกำร และมีกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง กำรปฏิรูปและพัฒนำระบบรำชกำรให้
ประสบควำมส ำเร็จนั้น จ  ำเป็นตอ้งให้ควำมส ำคญัในทุกภำคส่วนประกอบของระบบ
รำชกำร และผูบ้ริหำรภำครัฐต้องให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองขององค์ควำมรู้ด้ำนทฤษฎี
นโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ โดยพิจำรณำถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จและควำม
ลม้เหลว และกำรก ำหนดมำตรกำรทำงนโยบำยเพื่อใหก้ำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัมีโอกำส
ประสบควำมส ำเร็จมำกข้ึน 

นอกจำกน้ีกำรปฏิรูปและพัฒนำระบบรำชกำรให้ประสบควำมส ำเร็จได้นั้ น 
จ  ำเป็นตอ้งให้ควำมส ำคญัในทุกส่วนประกอบของระบบรำชกำร และผูบ้ริหำรภำครัฐ
ตอ้งให้ควำมส ำคญักบัเร่ืององค์ควำมรู้ดำ้นทฤษฎีกำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบติั 
โดยพิจำรณำถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรปฏิรูประบบ
รำชกำร และกำรก ำหนดมำตรกำรทำงนโยบำยเพื่อให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติประสบ
ควำมส ำเร็จมำกข้ึน นอกจำกน้ีตอ้งมีกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบั
เป้ำหมำยขององคก์ำร ตอ้งใหผ้ลตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังำนในส่วนรำชกำรดว้ยควำมเป็น
ธรรมโปร่งใสและค ำนึงถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัควำมส ำเร็จของงำนอยำ่งแทจ้ริง 

บรรจง จ ำปำ (2554) ได้ศึกษำกำรสร้ำงเคร่ืองมือช้ีว ัดควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนในองคก์ำรซ้ือบริกำรสุขภำพ พบว่ำ กำรจ ำแนกตวัช้ีวดัประเภทขององคก์ำร
ในอนำคต พบว่ำ ตัวช้ีวดัขององค์กำรสมรรถนะสูง (high performance organization)  
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มีควำมส ำคัญสูงสุดท่ีจะท ำให้องค์กำรบรรลุเป้ำหมำยของควำมส ำเร็จได้ในขณะท่ี
ตวัช้ีวดัขององคก์ำรสุขภำพดี (healthy organization) และตวัช้ีวดัองคก์ำรแหงนวตักรรม 
(innovation organization) มีควำมส ำคญัน้อยลงมำ แต่เป็นตวัช้ีวดัท่ีส่งเสริมให้ตวัช้ีวดั
องคก์ำรสมรรถนะสูงบรรลุเป้ำหมำยได ้

กำรจ ำแนกตัวช้ีวดัตำมกระบวนกำรด ำเนินงำน พบว่ำตัวช้ีวดัด้ำนผลลัพธ์ 
(output's indicator) มีควำมส ำคญัสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรบริหำรแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ (result base management หรือ RBM) ท่ี มุ่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
มำกกว่ำมุ่งเน้นกระบวนกำร (process) ซ่ึงองค์กำรรำชกำรไทยใช้ประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนในปัจจุบนั  

กำรวดัผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนต้องมีควำมยืดหยุ่นเปิดโอกำสให้มีกำร
ปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมแต่คุณลักษณะและภำรกิจหรือแผนงำนของ
องคก์ำรอย่ำงเหมำะสม มีกำรเปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (stakeholder) ทั้งในและ
นอกองค์กำร ได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวดัท่ีมีควำมหมำยและ
สอดคลอ้งกบัควำมคำดหวงัของทุกฝ่ำย อยำ่งไรก็ดีเคร่ืองมือและตวัช้ีวดัท่ีพฒันำข้ึนใช้
วดัควำมส ำเร็จขององค์กำรน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีจะน ำมำซ่ึงขอ้มูลและสำรสนเทศ 
เพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรบริหำรองค์กำรให้มีประสิทธิภำพเท่ำนั้น ทั้งน้ีผูบ้ริหำร
จะตอ้งพิจำรณำองคป์ระกอบอ่ืนๆ เขำ้มำช่วยตดัสินใจดว้ย โดยเฉพำะองคป์ระกอบดำ้น
สภำพแวดลอ้มท่ีนับวนัจะมีควำมซับซ้อนท่ำนกลำงควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ในปัจจุบนั 
 



  

บทที่ 3 
วธีิกำรศึกษำ 

 

กำรศึกษำ เร่ือง กำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดับองค์กรลงสู่
ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
วิธีศึกษำ เป็นกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม กำรลงพื้นท่ี 
เพื่อติดตำมและประเมินผล ประกอบดว้ยประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

3.1 รูปแบบกำรศึกษำ 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
3.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
3.4 วธีิกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6 กำรวเิครำะห์ขอ้มูล   

 

3.1 รูปแบบกำรศึกษำ 
ซ่ึงผูศึ้กษำไดน้ ำเสนอรูปแบบกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ดงัน้ี 

 3.1.1 กำรศึกษำจำกเอกสำร เป็นกำรศึกษำคน้ควำ้และรวบรวมขอ้มูลจำกหนงัสือ 
วิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ พระรำชบญัญัติ พระรำชกฤษฎีกำ รวมทั้งได้สืบคน้จำกส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และขอ้มูลเอกสำรทำงวิชำกำรขอ้มูลหลกัฐำนต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบัองค์กรลงสู่ระดับ
ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
 3.1.2 กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เน่ืองจำกผู ้ศึกษำเป็นผู ้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบัองคก์รลงสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม 
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และได้มีกำรบันทึก 
และรวบรวมขอ้มูลจำกกำรสังเกตไว ้
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 3.1.3 กำรลงพื้นท่ี เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเจรจำตวัช้ีวดั เจรจำตวัช้ีวดั ช้ีแจง
กรอบกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร และกำรลงพื้นท่ี ณ สถำนท่ีตั้ง 
เพื่อช้ีแจงกำรด ำเนินงำน สัมภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งให้ค  ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำน
ถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำยระดบัองค์กรลงสู่ระดบัส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนักงำน
ปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยกำรสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง 
 3.1.4 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำย
ระดบัองคก์รลงสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบติั
รำชกำร (e-IPA’s PSO) จ  ำนวน 2 คร้ัง คือ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 - มีนำคม 2560)  
และรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษำยน - กนัยำยน 2560) 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.2.1 ประชำกร (Population) ไดแ้ก่ ขำ้รำชกำร พนักงำนรำชกำร และเจำ้หนำ้ท่ี 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำยระดบัองคก์รลงสู่ระดบัส ำนกั/
ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
  3.2.2 กลุ่มตวัอย่ำง (Sample) ไดแ้ก่ ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม/ สถำบนั ในสังกดัส ำนกังำน
ปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม จ ำนวน 28 หน่วยงำน 
 
3.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
ขั้นตอน กจิกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1 จดัประชุมสัมมนำเชิงปฏิบติักำรกำรจดัท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบติัรำชกำร สป.ทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ธนัวำคม 2559 

2 จดัประชุมยนืยนัตวัช้ีวดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร 
กำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยตวัช้ีวดัระดบัองคก์รสู่ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม 
ในสังกดั สป.ทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

มกรำคม 2560 

3 แจง้ใหส้ ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม จดัส่งแผนท่ียทุธศำสตร์ (Strategy 
Map) และรำยละเอียดตวัช้ีวดั (IPA Template) มำยงักพร.ทส.  

มกรำคม 2560 
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ขั้นตอน กจิกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4 จดัประชุมเจรจำตวัช้ีวดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรฯ 
ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

กุมภำพนัธ์ 2560 

5 จดัพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรฯ ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

กุมภำพนัธ์ 2560 

6 จดัอบรมกำรใชง้ำนระบบ e-IPA’s PSO  มีนำคม 2560 
7 จดัสัมมนำช้ีแจงแนวทำงกำรประเมินผลตำมค ำรับรอง 

กำรปฏิบติัรำชกำร ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม (IPA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

มีนำคม 2560 

8 ตรวจติดตำมกำรรำยงำนในระบบ e-IPA และรำยงำน
ควำมกำ้วหนำ้ผลกำรรำยงำนในระบบ e-IPA ใหผ้อ.กพร.ทส. 
และแจง้เวยีนส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดั สป.ทส. ทรำบ 

เมษำยน 2560 และ 
ตุลำคม 2560 

9 ลงพื้นท่ี ณ สถำนท่ีตั้งหน่วยงำน (site visit รอบ 6 เดือน) เพื่อ
กำรด ำเนินตรวจติดตำม และใหค้  ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรตำมกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัองคก์ร
สู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม (IPA) ในสังกดั สป.ทส.   
เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในรอบ 12 เดือน 

เมษำยน 2560 - 
พฤษภำคม 2560 

 
 
 

10 ตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร
กำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัองค์กรสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม (IPA) 
ในสังกดั สป.ทส. ผ่ำนระบบ e-IPA  รอบ 6 และ 12 เดือน รวมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนะในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณถดัไป 

เมษำยน 2560 
และตุลำคม 2560 

11 แจ้งผลคะแนนกำรประเมินพร้อมทั้ งข้อเสนอแนะกำร
ด ำเนินงำนเพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีถดัไป และเพื่อให้
ทุกหน่วยงำนน ำผลกำรประเมินไปใชป้ระกอบกำรเล่ือนเงินเดือน 

ตุลำคม 2560 

12 จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวดัของส ำนัก/
ศูนย/์กลุ่ม (IPA) ประจ ำปีงบประมำณ เสนอผูบ้ริหำร  

พฤศจิกำยน -  
ธนัวำคม 2560 
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3.4 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูศึ้กษำ มีวธีิกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.4.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำร กำรทบทวนเอกสำรทำงวิชำกำร วรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง รำยงำนผลกกำรปฏิบติัรำชกำรของส ำนกังำน ก.พ.ร. รำยละเอียดตวัช้ีวดัของ
หน่วยงำนในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม กฎกระทรวง
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ รำยงำนกำรวิจยั 
ดุษฎีนิพนธ์ วทิยำนิพนธ์ และเอกสำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นตน้ 
  3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจำกปฏิบัติงำนจริงในส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และท ำกำรจดบนัทึกส่ิงท่ีพบเห็น โดยพิจำรณำจำกสภำพ
ควำมเป็นจริง บริบท และมุ่งเนน้ผลกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำยระดบั
องค์กรลงสู่ระดับระดับส ำนัก /ศูนย์/กลุ่ม  ในสั งกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
  3.4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรลงพื้นท่ี  (site visit ) กำรสัมภำษณ์ผู ้ท่ี เก่ียวข้อง  
โดยกำรจดัท ำสรุปขอ้มูลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและ
เป้ำหมำยระดับองค์กรลงสู่ระดับส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
 3.4.4  เกบ็รวบรวมจำกกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง  (Self Assessment Report 
: SAR) ของทุกหน่วยงำนในสังกดั สป. ทส. โดยกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและบนัทึก
ขอ้มูลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
 
3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.5.1  รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยผูศึ้กษำ
ได้ตรวจติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 2 รอบระยะเวลำ คือ รอบ 6 เดือน  
(ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 - มีนำคม 2560) กพร.ทส. จะตรวจติดตำมตน้เดือน
เมษำยน หลงัจำกท่ีทุกหน่วยงำนรำยงำนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด คือภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 
และรอบ 12 เดือน (ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือนเมษำยน - กนัยำยน 2560) กพร.ทส.  
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จะตรวจติดตำมช่วงต้นเดือนตุลำคม 2560 หลังจำกท่ีทุกหน่วยงำนรำยงำนตำมระยะเวลำ 
ท่ีก  ำหนด คือภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560  
 3.5.2 รำยละเอียดตัวช้ีวดั (IPA Template) โดยผูศึ้กษำได้ศึกษำจำกรำยละเอียด
ตัวช้ีวดัรำยหน่วยงำน เพื่อประกอบกำรตรวจติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนว่ำ
เป็นไปตำมค ำอธิบำย เกณฑก์ำรประเมิน และแนวทำงกำรประเมินผลหรือไม่ 
 3.5.3 ระบบกำรประเมินผลกำรถ่ำยทอดตัวช้ีว ัดสู่ระดับบุคคล (ระบบ e-IPA)  
โดยผูศึ้กษำไดด้ ำเนินกำรติดตำมผลกำรน ำเขำ้ รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ผ่ำนระบบ e-IPA จ  ำนวน 4 คร้ัง/2 รอบระยะเวลำ ( 6 เดือน และ12 เดือน)  
ไดแ้ก่ รอบระยะเวลำละ 2 คร้ัง  ซ่ึงเม่ือใกลก้  ำหนดให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนผลจะท ำกำรแจง้
เตือนก่อนท่ีจะลงระบบฯ จ ำนวน 1  คร้ัง และหลงัจำกท่ีถึงก ำหนดเวลำกจ็ะท ำกำรติดตำมผล
กำรรำยงำนผำ่นระบบ e-IPA อีก 1 คร้ัง หำกหน่วยงำนใดรำยงำนไม่ตรงเวลำท่ีก ำหนดกจ็ะท ำ
กำรแจง้เตือนไปอีกคร้ังเพื่อท ำกำรลงระบบใหค้รบถว้น โดยไม่มีกำรหกัคะแนน  
 
3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 3.6.1 น ำขอ้มูลท่ีได้จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมและกำรสัมภำษณ์แบบไม่มี
โครงสร้ำงจำกกำรลงพื้นท่ี แยกเป็นรำยประเด็น ตำมท่ีได้จดบันทึกไว้จำกส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมหรือปรำกฏกำรณ์ท่ีมองเห็น เพื่อท ำกำรวเิครำะห์ผลฯ ต่อไป  
 3.6.2 น ำข้อมูลท่ีได้มำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อหำข้อสรุปร่วมกันเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนถ่ำยทอดตัวช้ีวดัและเป้ำหมำยระดับองค์สู่ระดับส ำนัก/ศูนย /์กลุ่ม  ซ่ึงในกำร
วิเครำะห์ขอ้มูลดังกล่ำวผูศึ้กษำจะค ำนึงถึงบริบท หรือสภำพแวดลอ้มของขอ้มูลเอกสำรท่ี
น ำมำวิ เครำะห์ประกอบด้วยว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงไปมำประกอบกำรวิ เครำะห์ด้วย



  

บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำ 

 
 กำรศึกษำ เร่ือง กำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตัวช้ีวดัและเป้ำหมำยระดับองค์กร 
ลงสู่ส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นกำรศึกษำขอ้มูลเชิงคุณภำพ ผูศึ้กษำใชว้ธีิกำรศึกษำ 4 วธีิ ดงัน้ี 
   4.1 ศึกษำจำกเอกสำร   
   4.2 กำรลงพื้นท่ี  
   4.3 กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
   4.4 กำรติดตำมและกำรสอบทำนกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบกำรประเมินผล 
กำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัสู่ระดบับุคคล (e-IPA) 
 
4.1 ศึกษำจำกเอกสำร   

ผูศึ้กษำไดท้ ำกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎี เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำน กำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบัองคก์รลงสู่
ระดบับุคคล ขอ้มูลของส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
ขอ้มูลจำกเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนังสือ วิทยำนิพนธ์ ขอ้มูลหลกัฐำนต่ำงๆ ท่ีมีอยู่
รวมทั้งไดสื้บคน้จำกส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) พบวำ่  

ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สป.ทส.) โดยกลุ่ม
พฒันำระบบบริหำร (กพร.ทส.)ไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบด ำเนินกำรจดัท ำค  ำรับรอง
กำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี โดยมีกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำยตวัช้ีวดัในระดบั
กระทรวง ระดบัสป.ทส. ลงสู่ระดบัส ำนกั/ ศูนย/์ กลุ่ม จนถึงระดบับุคคล (Internal Performance 
Agreement : IPA) ให้แก่หน่วยงำนในสังกัด สป.ทส. เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัรำชกำร ตำมมำตรำ 44 โดยก ำหนดใหส่้วนรำชกำร
มีกำรปรับปรุงและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรท่ีสอดรับกบันโยบำยท่ีส ำคญัเร่งด่วนของรัฐบำล ยุทธศำสตร์และ
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เป้ำหมำยของประเทศสู่กำรปฏิบติั ตลอดจนมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีรัฐบำลได้ก  ำหนดอย่ำงต่อเน่ือง ตั้ งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2549  
จนถึงปัจจุบนั โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี  

1. มีกำรจดัท ำแผนท่ียุทธศำสตร์ (Strategy Map) ระดบัสป.ทส. และมีกำรแสดง
ให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดั และเป้ำหมำยจำกระดบัสป.ทส.สู่ระดบัส ำนกั/
ศูนย/์กลุ่ม และระดบับุคคล  เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดควำมส ำเร็จตำมยทุธศำสตร์และเป้ำประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2. มีกำรส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจอยำ่งทัว่ถึงและภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อให้
บุคลำกรในองคก์รทรำบถึงวิธีกำร/กระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยจำก
ระดบัองคก์ำรลงสู่ระดบัหน่วยงำนและระดบับุคคลมีกำรติดตำมควำมกำ้วหน้ำในกำร
ปฏิบติัรำชกำรและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยในแต่ละระดบั 
และมีกำรสรุปประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี (ผลคะแนน) ครบทุกระดบั 
 3. มีกำรผูกมัด (Commitment) ต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กำรและ 
มีควำมรับผดิชอบต่อผลงำนท่ีไดรั้บกำรถ่ำยทอดมำอยูใ่นควำมรับผดิชอบโดยตรง 
 4. มีกำรจัดท ำข้อตกลงท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรในทุกระดับ โดยมีรำยละเอียด
เก่ียวกบัตวัช้ีวดั และเป้ำหมำย รวมถึงเกณฑก์ำรประเมินผลควำมส ำเร็จท่ีสำมำรถวดัผล
ไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม 
 5. มีระบบในกำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรปฏิบติัรำชกำรและกำรประเมินผล
ส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยท่ีถ่ำยทอดลงไปในแต่ละระดบั เพื่อติดตำม ก ำกบัให้มี
กำรด ำเนินกำรใหบ้รรลุเป้ำหมำยโดยรวมขององคก์ำร 

ปัญหำอปุสรรคทีพ่บ 
1) บุคลำกรมีกำรปรับเปล่ียนทุกปี ซ่ึงกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยเป็นเร่ืองท่ี

ค่อนขำ้งเขำ้ใจยำกและมีควำมซับซ้อน จึงตอ้งใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรสร้ำง
ควำมเขำ้ใจและถ่ำยทอดรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบและปฏิบติั 

 2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นเร่ืองท่ีอำจมีกำรต่อตำ้นจำกผูถู้กประเมิน 
ตอ้งหำกระบวนกำรเพื่อปรับทศันคติของบุคลำกร ใหม้องวำ่ไม่เป็นภำระงำน  

3) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเข้ำระบบ  e-IPA ไม่ตรงตำมท่ีก ำหนด ตอ้งก ำหนด
มำตรกำรเพื่อสร้ำงมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำน   
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4) บุคลำกรภำยในหน่วยงำนขำดกำรส่ือสำรภำยในองค์กร ไม่ว่ำจะเป็นวิธีกำรเขียน
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) กำรเลือกใช้แบบฟอร์มกำรรำยงำนผิดประเภทตัวช้ีว ัด   
กำรเขียนรำยงำนไม่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรให้คะแนน และกำรเขียนแผนไม่สอดคล้องกับ
รำยละเอียดตวัช้ีวดั (IPA Template) เป็นตน้ 

ข้อเสนแนะและแนวทำงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ 
 1. จดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนและทบทวนคู่มือกำรปฏิบติังำนทุกปี เพื่อให้บุคลำกร 

ท่ีเขำ้มำรับผดิชอบไดศึ้กษำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัท่ีมีประสิทธิภำพ 
2. อบรมให้แก่บุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้แก่บุคลำกรใน

หน่วยงำน ท่ีมีต่อกระบวนกำรกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดั และเป้ำหมำยระดบัองคก์รลงสู่ระดบัส ำนัก/
ศูนย/์กลุ่ม อยำ่งสม ่ำเสมอ  ซ่ึงจะท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
ทศันคติต่อกำรด ำเนินงำนดีข้ึน 

3. จัดท ำระบบแจ้งเตือนควำมจ ำเร่ืองกำรรำยงำนเข้ำระบบ ให้ทัน เวลำ  
หำกหน่วยงำนรำยงำนไม่ทนัภำยในระยะเวลำกแ็จง้ผลกลบัไปเพื่อใหร้ำยงำนไดท้นั  

4. ส่งผลคะแนนประเมินตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ
กำรด ำเนินงำนก่อนรอบประเมินคร้ังถัดไป เช่น ก ำหนดให้รำยงำนทุกเดือน ภำยในวนัท่ี  
5 ของเดือนถดัไป ตอ้งส่งผลประเมินพร้อมขอ้เสนอแนะกำรด ำเนินงำนภำยในส้ินเดือน 
เพื่อใหทุ้กหน่วยงำนปรับปรุงแกไ้ขไดท้นั 

 
4.2 กำรลงพืน้ที ่

ผู ้ศึกษำได้ลงพื้นท่ี  เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำตัวช้ีว ัด เจรจำตัวช้ีว ัด  
กำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร และกำรช้ีแจงแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร และกำรลงพื้นท่ีสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนฯ (Site Visit) 
ณ สถำนท่ีตั้ ง หน่วยงำนเพื่อสอบทำนผลกำรด ำเนินงำน (Site Visit)  พร้อมทั้ งกำร
สัมภำษณ์เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัของแต่ละส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

4.2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำตัวช้ีวดั 
 กพร.ทส. ไดมี้กำรจดัประชุมสัมมนำเชิงปฏิบติักำรเพื่อเตรียมควำมพร้อม 

ในกำรจดัท ำค  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 7 - 8 



39 
 

ธนัวำคม 2559 ณ หอ้งประชุมแมจิก 3 โรงแรม มิรำเคิล แกรนด ์คอนเวน็ชัน่ ถนนวภิำวดีรังสิต 
กรุงเทพมหำนคร มีผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำฯ จ ำนวน 200 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรกระทรวง 
เจำ้หนำ้ท่ีของส ำนกังำน ก.พ.ร. ท่ีดูแลกระทรวง/ท่ีปรึกษำส ำนกังำน ก.พ.ร. ผูอ้  ำนวยกำร 
และผูท่ี้รับผิดชอบตวัช้ีวดัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) รับทรำบควำม
เป็นมำ  แนวทำงกำรจดัท ำค  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจไป
ใชใ้นกำรก ำหนดตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำย ระดบัส ำนกั/ ศูนย/์ กลุ่ม จนถึงระดบับุคคลได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 2) ร่วมกนัพิจำรณำ (ร่ำง) แผนท่ียทุธศำสตร์กำรจดัท ำค  ำรับรองกำร
ปฏิบติัรำชกำร ของ สป.ทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ท่ี กพร.ทส. ไดย้กร่ำงข้ึน 
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ กบั (ร่ำง) แผนท่ียุทธศำสตร์ดงักล่ำว 3) ร่วมกนัระดมควำม
คิดเห็นเพื่อจัดท ำ (ร่ำง) ตัวช้ีวดั สป.ทส.  ด้ำนกำรประเมินประสิทธิผล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบกำรพิจำรณำตำมมำตรำ 44 และ (ร่ำง) ตวัช้ีวดัในระดบั
ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม (Workshop) 

4.2.2 กำรเจรจำตัวช้ีวดั 
   กพร.ทส. ได้จัดประชุมเจรจำควำมเหมำะสมของตัวช้ีวดั ค่ำเป้ำหมำย 

น ้ ำหนัก และเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกำรถ่ำยทอด
ตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบัองคก์รลงสู่ระดบัส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม (IPA) ในสังกดั สป.ทส. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นกำรเจรจำตวัช้ีวดัฯ ระหว่ำงผูรั้บค ำรับรอง และ 
ผูท้  ำค  ำรับรอง และผูป้ระเมินอิสระ (นำงสำวธนพร บวรธรรมจกัร) ร่วมกบั กพร.ทส. ดงัน้ี 

  1) ระหว่ำงผูรั้บค ำรับรอง รองปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
(นำยเสริมยศ สมมั่น) กับ ผู ้ท  ำค  ำรับรอง ได้แก่  ผู ้อ  ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง 
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักกำรบินอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและ
ยทุธศำสตร์ ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัพฒันำทรัพยำกรบุคคล และ
หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุม 201 อำคำรกรมควบคุมมลพิษ โดยไดมี้กำรยืนยนัช่ือตวัช้ีวดัและเกณฑ์
กำรให้คะแนนทุกตวัช้ีวดัตำมท่ีทุกหน่วยงำนเสนอ และสำมำรถสรุปจ ำนวนตวัช้ีวดัในมิติท่ี 1 
ดงัน้ี  (1) สบก. จ ำนวน 6 ตวัช้ีวดั (2) สนย. จ ำนวน 6 ตวัช้ีวดั (3) สกบ. จ ำนวน 4 ตวัช้ีวดั 
(4) กกม. จ ำนวน 4 ตวัช้ีวดั (5) สพบ. จ ำนวน 4 ตวัช้ีวดั (6) ศปท. จ  ำนวน 3 ตวัช้ีวดั 
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            2) ระหว่ำงผูรั้บค ำรับรอง รองปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
(นำยรัชฎำ สุริยกุล ณ อยธุยำ) กบั ผูท้  ำค  ำรับรอง ไดแ้ก่ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัแกไ้ขปัญหำกำร
บุกรุกท่ีดินของรัฐ และผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล เม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2560 
ณ ห้องประชุม 201 อำคำรกรมควบคุมมลพิษ โดยไดมี้กำรยืนยนัช่ือตวัช้ีวดัและเกณฑ์
กำรให้คะแนนทุกตวัช้ีวดัตำมท่ีทุกหน่วยงำนเสนอ และสำมำรถสรุปจ ำนวนตวัช้ีวดัในมิติท่ี 1 
ดงัน้ี  (1) สบร. จ ำนวน 4 ตวัช้ีวดั และ (2) สตป. จ ำนวน 4 ตวัช้ีวดั 
 3) ระหว่ำงผูรั้บค ำรับรอง รองปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
(นำยพงศบุ์ณย ์ปองทอง) กบั ผูท้  ำค  ำรับรอง ไดแ้ก่ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัควำมร่วมมือดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มระหว่ำงประเทศ และผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 201 อำคำรกรม
ควบคุมมลพิษ โดยไดมี้กำรยนืยนัช่ือตวัช้ีวดัและเกณฑก์ำรใหค้ะแนนทุกตวัช้ีวดัตำมท่ีทุก
หน่วยงำนเสนอ และสำมำรถสรุปจ ำนวนตวัช้ีวดัในมิติท่ี 1 ดงัน้ี  (1) สรป. จ ำนวน 4 ตวัช้ีวดั 
และ (2) ศทส. จ ำนวน 4 ตวัช้ีวดั 
 4) กำรเจรจำตัวช้ีว ัดของกลุ่มตรวจสอบภำยในและกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
ระหวำ่งปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน โดยไดมี้กำรยนืยนัช่ือตวัช้ีวดัและ
เกณฑ์กำรใหค้ะแนนทุกตวัช้ีวดัตำมท่ีทุกหน่วยงำนเสนอ และสำมำรถสรุปจ ำนวนตวัช้ีวดัใน
มิติท่ี 1 ดงัน้ี  (1) กพร.ทส. จ ำนวน 4 ตวัช้ีวดั และ (2) กตน. จ ำนวน 3 ตวัช้ีวดั 
  5)  เจรจำระหว่ำงผูรั้บค ำรับรอง ระหว่ำงรองปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม (นำงสุณี  ปิยะพันธ์ุพงศ์) กับ ผู ้ท  ำค  ำรับรอง ได้แก่ ผู ้อ  ำนวยกำรส ำนักงำน
ส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 1 – 16  เม่ือวนัท่ี 2  กุมภำพนัธ์ 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหำนคร โดยได้มีกำรยืนยนัตัวช้ีวดัทุกหน่วยงำนทุกตัวช้ีวดั และสำมำรถสรุป
จ ำนวนตวัช้ีวดัในมิติท่ี 1 ของทุกภำค มี 4 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัปริมำณขยะมูลฝอยไดรั้บ
กำรจดักำรอย่ำงถูกตอ้ง (สสภ.1-16) ตวัช้ีวดัจ  ำนวนแหล่งน ้ ำท่ีมีคุณภำพอยู่ในระดบัดี 
(สสภ.1-16) ตวัช้ีวดัจ  ำนวนแหล่งก ำเนิดมลพิษท่ีปฏิบติัตำมกฎหมำย (สสภ.1-16)  และ
ตวัช้ีวดัคุณภำพอำกำศ (สสภ.1-4, สสภ. 7 และ 13)  
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4.2.3 กำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 
   กพร.ทส.ได้จดัพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกำรถ่ำยทอด

ตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบัองคก์รลงสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดั สป.ทส. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เฉพำะหน่วยงำนส่วนกลำง เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2560  ณ ห้องประชุม 
ชั้น 17 อำคำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) ค  ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระหว่ำง ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดล้อม (นำยวิจำรย์ สิมำฉำยำ) กับ รองปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ นำยเสริมยศ สมมัน่ นำยรัชฎำ สุริยกลุ ณ อยธุยำ นำยพงศบุ์ณย ์ปองทอง 
และนำงสุณี ปิยะพนัธ์ุพงศ ์

2) ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระหว่ำง ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดล้อม (นำยวิจำรย์ สิมำฉำยำ) กับ ผู ้อ  ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
และผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน  

3) ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ระหว่ำง รองปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม (นำยเสริมยศ สมมัน่) กบั ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักกำร
บินอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่ม
กฎหมำย ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัพฒันำทรัพยำกรบุคคล และหวัหนำ้ศูนยป์ฏิบติักำรต่อตำ้นกำรทุจริต  

4) ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ระหว่ำง รองปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม (นำยรัชฎำ สุริยกุล ณ อยุธยำ) กบั ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล  
และผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

5) ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ระหว่ำง รองปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม (นำยพงศ์บุณย์ ปองทอง) กับ ผู ้อ  ำนวยกำรส ำนักควำมร่วมมือด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ และผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร  

6) ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ระหว่ำง รองปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม (นำงสุณี ปิยะพนัธ์ุพงศ)์ กบั ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 1 – 16 
ไดจ้ดัพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรเม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล 
แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหำนคร 
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4.2.4  กำรช้ีแจงแนวทำงกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
กพร.ทส. ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง แนวทำงกำรประเมินผล 

ตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดับองค์กรลงสู่ระดับ
ส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สถำบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี  
31 มีนำคม 2560 ณ โรงแรมกำนต์มณีพำเลซ กรุงเทพมหำนคร โดยมีวตัถุประสงค์ 
เพื่อจัดท ำแนวทำงประเมินผลตัวช้ีวดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและให้กำร
ประเมินผลตวัช้ีวดัเป็นตำมรำยละเอียดตวัช้ีวดั เป้ำหมำย และเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
ตำรำง 2 
แนวทำงและประเดน็กำรประเมินผลตวัช้ีวดั  

ช่ือตัวช้ีวดั น ำ้หนัก แนวทำงและประเด็นกำรประเมินผล 

1. ส ำนักบริหำรกลำง   

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จของ 
กำรจดัซ้ืองบลงทุนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 
 

5 1. แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง 
งบลงทุนของส ำนกับริหำรกลำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 น ำเสนอผูต้รวจประเมิน                             
 2. เอกสำรหลกัฐำนสัญญำกำรจดัซ้ือ จดัจำ้ง 
 3. รำยงำนกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจนจบกระบวนกำร 
 4. เอกสำรแสดงหลกัฐำนกำรรับ–ส่งหนงัสือให้
ครบถว้น 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
เล่ือนเงินเดือน 
 

5 1. เอกสำรหนงัสือแจง้ใหห้น่วยงำนส่งขอ้มูล 
2. เอกสำรหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมกำร
กลัน่กรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร
ของขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัและลูกจำ้งประจ ำ  
3. ค ำสั่งเล่ือนขั้นค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำ 
4. ประกำศร้อยละกำรเล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำร  
5. ค ำสั่งเล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำร 
6. สลิปเงินเดือน 
7. กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรจะ
ประเมินอยำ่งนอ้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ผลสัมฤทธ์ิ ของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบติั
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ช่ือตัวช้ีวดั น ำ้หนัก แนวทำงและประเด็นกำรประเมินผล 

รำชกำรหรือสมรรถนะและอำจก ำหนด
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 
ในเบ้ืองตน้ 

10 1. รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ือง
ร้องเรียนในเบ้ืองตน้ 
2. รำยงำนสรุประยะเวลำกำรด ำเนินงำนในแต่
ละเร่ืองร้องเรียนทั้งในของส่วนวนิยัและ
เสริมสร้ำงคุณธรรม 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 ระยะเวลำในกำรรับ-ส่ง
หนงัสือรำชกำรท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 

10 1. แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรรับ-ส่งหนงัสือ
รำชกำรของส่วนอ ำนวยกำร 
 2. สรุปทะเบียนหนงัสือรับของทุกเดือนท่ี
แสดงระยะเวลำท่ีชดัเจนวำ่อยูภ่ำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนดหรือไม่ 
 3. เตรียมเอกสำรส ำเนำหนงัสือรำชกำรท่ีลง
รับเก็บตวัอยำ่ง 
 4. หลกัฐำนระยะเวลำในกำรรับ-ส่งหนงัสือ
รำชกำร 
 5. ตรวจสอบเง่ือนไขวำ่ ตอ้งไม่มีเร่ืองคำ้ง 
ภำยใน 1 วนั 

ตัวช้ีวดัที ่1.5 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
บริหำรอตัรำก ำลงั 
 

5 1. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนวเิครำะห์
โครงสร้ำงและอตัรำก ำลงัของส ำนกังำน
ปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. รำยงำนกำรประชุม อ.ก.พ. ส ำนกังำน
ปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. รำยงำนกำรประชุม อ.ก.พ. กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ค  ำสั่งกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง  
โดยกำรเปล่ียนช่ือต ำแหน่งในสำยงำนใน
ปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ช่ือตัวช้ีวดั น ำ้หนัก แนวทำงและประเด็นกำรประเมินผล 

ตัวช้ีวดัที ่1.6  กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำม
เขำ้ใจแก่ประชำชน 

15  1. แผนกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเขำ้ใจ 
 2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

2. ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนระบบติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร 
(e-Project Tracking System) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

10 1. เอกสำรกำรจดัจำ้งท่ีปรึกษำระบุวนัท่ีลงนำม 
2. เอกสำรตรวจสอบกำรติดตั้ง และน ำเขำ้
ขอ้มูลพื้นฐำนและกำรเช่ือมโยงยทุธศำสตร์ใน
ระบบพร้อมใชง้ำนส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
3. รำยงำนผลกำรน ำเขำ้ขอ้มูลแผนและ
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกดั ทส. 
4. รำยงำนสรุปวำ่ผูบ้ริหำรสั่งกำรในระบบ
ครบทุกหน่วยงำน 
5. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผูใ้ชร้ะบบฯ 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 ระดบัควำมส ำเร็จของ

กำรประสำนและติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมขอ้สั่ง

กำรของรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

10 1. รำยงำนกำรประชุมผูบ้ริหำร ทส. เสนอ ผอ.สนย. 
2. ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ ส ำนกังำน
ปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สป.ทส.) จดัเก็บขอ้มูลจำก
หนงัสือ ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์  
เสนอปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ปกท.ทส. และขอ้มูลจำกระบบ
ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแบบออนไลน์ 
3. ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ จดัเก็บ
ขอ้มูลและจดัท ำรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ 
และควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำน 
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ตัวช้ีวัดที่  1.3 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก 
ท่ีลดลงจำกกำรด ำเนินกิจกรรมภำยใต้
โครงก ำรส ร้ ำงควำม ร่ วม มื อด้ ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมใน
ระดับพื้นท่ี เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

20 1. รำยงำนผลกำรค ำนวณกำรลดปริมำณก๊ำซ
เรือนกระจก จำกกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีเพื่อรองรับกำร
เปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
2. รำยงำนสรุปกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรภำยใต้
โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี เพื่อรองรับกำร
เปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ ซ่ึงมี 4 ประเด็น
หลกั ไดแ้ก่ 1) กำรจดักำรขยะมูลฝอยชุมชน 
2) กำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 3) กำรอนุรักษพ์ลงังำน 
และ 4) กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสะทอ้นปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรจดัท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติ  

 

20 1. ยทุธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดลอ้ม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำกผูบ้ริหำรกระทรวงฯ  
2. เอกสำรกำรถ่ำยทอดยทุธศำสตร์กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ลงสู่หน่วยปฏิบติัในพื้นท่ี  
 (เช่น หนงัสือเวียน สรุปรำยงำนกำรประชุมเป็นตน้) 
3. เอกสำรหลกัฐำนกำรจดัท ำแผนกำรขบัเคล่ือน
ยทุธศำสตร์ชำติ 
4. รำยงำนกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ฯเทียบกบัเป้ำหมำย เป็นรำยไตรมำส 
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3. ส ำนักกำรบินอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จของ

กำรปฏิบติักำรบินป้องกนักำรบุกรุก

ท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม ้

 

25 1 . ร ำยงำนส รุป ผลก ำรด ำ เนิ น งำน ต ำม
โครงกำรป้องกนัปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดยบูรณำ
กำรอำกำศยำนกบัภำคพื้นดิน ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 
2. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมแบบ สกบ.6 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 จ  ำนวนชัว่โมงกำรซ่อม
บ ำรุงอำกำศยำนตำมก ำหนดระยะเวลำ 

15 1. รำยงำนสรุปผลกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน
ตำมก ำหนดระยะเวลำ 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 ระดบัควำมส ำเร็จ 
ของกำรจดัท ำคู่มือตรวจส ำรวจนิรภยั
ภำคพื้น 
 

15 1. รำยละเอียดกำรจดัท ำคู่มือตรวจส ำรวจ
นิรภยัภำคพื้น และคู่มือตรวจส ำรวจนิรภยัภำค
พื้นท่ีผำ่นกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำร
นิรภยักำรบิน สกบ. และผำ่นกำรเห็นชอบจำก 
ผอ. สกบ. แลว้ 
2. เอกสำรหนงัสือจำก สป.ทส. ถึง 
กองทพัอำกำศ ในกำรส่งคู่มือตรวจส ำรวจ
นิรภยัภำคพื้น สกบ. เพื่อขอค ำแนะน ำ
ขอ้เสนอแนะตำมหลกันิรภยักำรบิน 
3. สกบ. มีหนงัสือ ถึงหน่วยงำนในสังกดั แจง้
เวยีนคู่มือตรวจส ำรวจนิรภยัภำคพื้น สกบ. 
เพื่อรับทรำบและน ำไปถือปฏิบติั 
4. หนงัสือท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำก รอง.
ปกท.ทส. ใหด้ ำเนินกำรออกไปตรวจส ำรวจ
นิรภยัภำคพื้น 
5. รำยงำนสรุปผลกำรตรวจส ำรวจนิรภยั
ภำคพื้น และเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ
อุปสรรค เสนอ ผอ. สกบ. เพื่อรับทรำบ 
6. รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร
นิรภยักำรบิน เพื่อทบทวน ปรับปรุงและแกไ้ขคู่มือ



47 
 

ช่ือตัวช้ีวดั น ำ้หนัก แนวทำงและประเด็นกำรประเมินผล 

กำรตรวจส ำรวจนิรภยัภำคพื้น สกบ. 
ตัวช้ีวดัที ่1.4 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร

ตรวจสอบก่อนบิน (Preflight Inspection) 

ตำมคู่มือประจ ำอำกำศยำน 

 

 1. กำรด ำเนินกำรตรวจสอบก่อนบินตำมคู่มือ
กำรตรวจสอบก่อนบิน ( Preflight ) ประจ ำ
อำกำศยำนทุกเคร่ือง (โดยตอ้งมีกำรแปลคู่มือ
กำรตรวจสอบก่อนบิน ( Preflight )  
จำกภำษำองักฤษเป็นภำษำไทยดว้ย) 
2. หนงัสือน ำเสนอผูบ้ริหำร เพื่อเห็นชอบ  
ในกำรตรวจสอบก่อนบินไปใชง้ำน 
3. รำยงำนกำรปฏิบติั กำรตรวจก่อนบิน  
ภำยในวนัท่ี 5 ของทุกเดือน  

4. สถำบันพฒันำทรัพยำกรบุคคล 

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จใน
กำรบูรณำกำรหรือขบัเคล่ือนกำรปฏิบติั
รำชกำรโดยรวมของ สป.ทส. 
 

10 1. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั 
ม.44ของส ำนกังำนปลดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สป.ทส.) 
โดยรับค่ำคะแนนจำกผลคะแนนเฉล่ียของ
ตวัช้ีวดัระดบัส ำนกังำนปลดัฯ ทุกตวัช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 ระดบัควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรจดัสรรทุนฝึกอบรมและ
หลกัสูตรฝึกอบรมต่ำงๆ ของหน่วยงำน
ภำยนอก  
 
 

20 1. แผนผงังำน (FLOW CHART) กำร
ด ำเนินกำรจดัสรรทุนฝึกอบรมและหลกัสูตร
ฝึกอบรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยนอก 
2. หนงัสือรำชกำรท่ี สป.ทส. และ/หรือ ทส. 
แจง้รำยช่ือผูผ้ำ่นกำรคดัเลือกไปยงักระทรวง
กำรต่ำงประเทศ (ทุนฝึกอบรม) และ
กระทรวง/หน่วยงำนต่ำงๆ (หลกัสูตร
ฝึกอบรมต่ำงๆ) 
3. แบบรำยงำนกำรฝึกอบรมและ/หรือเอกสำร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. รำยงำนสรุปผล ผูผ้ำ่นกำรฝึกอบรมท่ีน ำ
ควำมรู้ไปใชป้ระโยชน์อยำ่งเป็นรูปธรรม 
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ตัวช้ีวดัที ่1.3 ร้อยละของจ ำนวน
หน่วยงำนท่ีน ำจำกองคค์วำมรู้ไปใช้
ประโยชน ์
  
 

15 1. หนงัสือถึงหน่วยงำน คณะท ำงำนกำร
จดักำรควำมรู้ สป.ทส. 
2. เอกสำร/หลกัฐำน จำกหน่วยงำนท่ีส่งกลบั
มำยงั สพบ. ท่ีแสดงวำ่ไดน้ ำองคค์วำมรู้ ทกัษะ 
ไปใชใ้นกำรพฒันำตนเอง หรือ พฒันำงำน 
หรือ พฒันำองคก์ร เช่น ภำพถ่ำย, หนงัสือท่ี
เป็นลำยลกัษร, หนงัสือรับรอง,  
ส่ือประชำสัมพนัธ์อ่ืน  ๆเป็นตน้ 
3. หนงัสือขออนุมติัโครงกำร หรือ วำระกำร
ประชุมและรำยงำนสรุปวำระกำรประชุม ใน
กำรจดัโครงกำรฝึกอบรม หรือ โครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบติักำร หรือ เป็นวำระหน่ึงใน
กำรประชุม หรือ มีเวบ็ไซตแ์ละหนงัสือแจง้
เวยีนประชำสัมพนัธ์ใหท้สจ.ทรำบ  
เพื่อเผยแพร่องคค์วำมรู้ใหก้บัส่วนภูมิภำค 
(ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั) 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 ร้อยละของจ ำนวน 
ผูผ้ำ่นหลกัสูตรกำรฝึกอบรมท่ีน ำ
ควำมรู้ไปใชป้ระโยชน์ในกำร
ปฏิบติังำน 
 

15 1. หนงัสือถึงหน่วยงำน และหนงัสือถึงผูผ้ำ่น
กำรอบรมในแต่ละหลกัสูตรเพื่อติดตำม
ประเมินผล 
2. เอกสำร/หลกัฐำน จำกผูผ้ำ่นกำรอบรม 
ท่ีส่งกลบัมำยงั สพบ. ท่ีแสดงถึง วำ่ไดก้ำรน ำ
ควำมรู้ไปใชป้ระโยชน์และไดน้ ำใชใ้นกำร
พฒันำตนเอง พฒันำงำนและพฒันำองคก์ร  
เช่น หนงัสือรับรองจำกผูบ้งัคบับญัชำ, ภำพถ่ำย, 
หนงัสือท่ีเป็นลำยอกัษร,แผน่ซีดี ฯลฯ 
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5. กลุ่มกฎหมำย   

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จใน
กำรบูรณำกำรหรือขบัเคล่ือน 
กำรปฏิบติัรำชกำรโดยรวมของ 
สป.ทส. 
 

10 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั 
ม.44 ของส ำนกังำนปลดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
โดยรับค่ำคะแนนจำกผลคะแนนเฉล่ียของ
ตวัช้ีวดัระดบัส ำนักงำนปลดัฯ ทุกตวัช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 จ  ำนวนวนัในกำร
พิจำรณำของกำรขอจดทะเบียนเป็น
องคก์รเอกชนดำ้นกำรคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ (คส. 2)   
 

20 1. แผนผงัขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในกำรขอจด
ทะเบียนเป็นองคก์รเอกชนดำ้นกำรคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ (คส. 2) 
2. เอกสำรกำรพิจำรณำของกำรขอจดทะเบียน
เป็นองคก์รเอกชนดำ้นกำรคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ 
(คส. 2)  
3. เอกสำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีส่งเร่ืองเขำ้มำ
ใหด้ ำเนินกำร 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 จ  ำนวนวนัในกำร
พิจำรณำขอคืนของกลำง ในระหวำ่งคดี
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยป่ำไม ้

10 เอกสำรกำรพิจำรณำขอคืนของกลำง  
ในระหวำ่งคดีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยป่ำไม ้ 
 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 จ  ำนวนวนัในกำร
พิจำรณำวินิจฉยัอุทธรณ์ค ำสั่งเรียกให้
เจำ้หนำ้ท่ีชดใชค้่ำสินไหมทดแทนตำม
มำตรำ 12 แห่งพระรำชบญัญติั ควำม
รับผดิทำงละเมิด พ.ศ. 2539 

10 เอกสำรกำรพิจำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ค ำสั่งเรียก
ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีชดใชค้่ำสินไหมทดแทนตำม
มำตรำ 12 แห่งพระรำชบญัญติั ควำมรับผิด
ทำงละเมิด พ.ศ. 2539 
 

ตัวช้ีวดัที ่1.5 จ  ำนวนวนัในกำร
พิจำรณำกำรตรวจร่ำงกฎหมำยล ำดบั
รองออกตำมพระรำชบญัญติัในควำม
รับผดิชอบของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

10 เอกสำรกำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกฎหมำย
ล ำดบัรองออกตำมพระรำชบญัญติัในควำม
รับผดิชอบของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
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6. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จใน
กำรบูรณำกำรหรือขบัเคล่ือนกำรปฏิบติั
รำชกำรโดยรวมของ สป.ทส. 

10 1. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั 
ม.44 ของส ำนกังำนปลดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สป.ทส.) 

  โดยรับค่ำคะแนนจำกผลคะแนนเฉล่ียของตวัช้ีวดั
ระดบัส ำนกังำนปลดัฯ ทุกตวัช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 ระดบัควำมส ำเร็จของ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ของ สป.ทส. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

30 
 
 
 
 

1. เอกสำรหลกัฐำนกำรจดัส่งขอ้มูล/หลกัฐำน
ใหส้ ำนกังำน ป.ป.ท.ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
2. สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ของ สป.ทส. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบติักำรต่อตำ้นกำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
 
 

20 1. แผนผงัขั้นตอนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน 
ของศูนยป์ฏิบติักำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
2. เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
3. รำยงำนควำมคืบหนำ้ผลกำรด ำเนินกำรเร่ือง
ร้องเรียนแจง้ให ้ศปท. ทรำบทุกเร่ือง 
4. เอกสำรกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ประเด็น
เร่ืองร้องเรียนและประมวลผลสรุปเร่ือง
ร้องเรียน เสนอ ปกท.ทส. 

7. ส ำนักแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกทีด่ินของรัฐ 

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จใน
กำรบูรณำกำรหรือขบัเคล่ือนกำรปฏิบติั
รำชกำรโดยรวมของ สป.ทส. 
 

10 1. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั 
ม.44 ของส ำนกังำนปลดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สป.ทส.) 
โดยรับค่ำคะแนนจำกผลคะแนนเฉล่ียของ
ตวัช้ีวดัระดบัส ำนกังำนปลดัฯ ทุกตวัช้ีวดั 
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ตัวช้ีวดัที ่1.2 ระดบัควำมส ำเร็จของกำร
แกไ้ขปัญหำขอ้พิพำทในท่ีดินของรัฐ 
 
 

20 1. แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรปฏิบติังำน  
กรณีกำรแกไ้ขปัญหำเพื่อน ำไปสู่ขอ้ยติุตำม
มำตรกำรของ กบร. (เกณฑค์ะแนนท่ี 1 – 2) 
2. แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรปฏิบติังำน กรณี
กำรแกไ้ขปัญหำเพื่อน ำไปสู่ขอ้ยติุตำม
มำตรกำรของ กบร. (เกณฑค์ะแนนท่ี 3 – 5) 
3. หลกัฐำนท่ีแสดงถึงระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนแต่ละกรณี 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศเพื่อแกไ้ข
ปัญหำขอ้พิพำท 
 
 

15 1. แผนผงัแสดงขั้นตอนกำรปฏิบติังำน:  
กำรด ำเนินกำรอ่ำน แปล ตีควำมภำพถ่ำย 
ทำงอำกำศ 
2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรอ่ำน แปล 
ตีควำมภำพถ่ำยทำงอำกำศ ท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 
3. เตรียมเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรด ำเนินกำรอ่ำน แปล ตีควำมภำพถ่ำยทำง
อำกำศ ใหค้รบถว้น 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรเพิ่มศกัยภำพบุคลำกร 
 
 

15 1. รำยงำนผลกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม 
กำรซกัซอ้มควำมเขำ้ใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำกำรแกไ้ขปัญหำกำร
บุกรุกท่ีดินของรัฐ และเพื่อใหค้วำมรู้ ควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบัมำตรกำรและหลกัเกณฑข์อง
คณะกรรมกำรแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ   
2. เอกสำร รำยช่ือผูเ้ขำ้ร่วมกำรพฒันำศกัยภำพ 
3. รำยงำนผล บุคลำกรผูเ้ขำ้ร่วมกำรฝึกอบรม
ไดน้ ำควำมรู้ท่ีไดรั้บไปด ำเนินกำรเป็นไปตำม
แนวทำงท่ีไดรั้บกำรพฒันำเพิ่มศกัยภำพใน
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรแกไ้ขปัญหำ 
กำรบุกรุกท่ีดินของรัฐจงัหวดั (กบร.จงัหวดั) 
ควรแสดงรำยละเอียดใหช้ดัเจน 
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8. ส ำนักตรวจและประเมินผล   

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จใน
กำรบูรณำกำรหรือขบัเคล่ือนกำรปฏิบติั
รำชกำรโดยรวมของ สป.ทส. 
 

10 
 
 
 

1. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั 
ม.44 ของ สป.ทส.โดยรับค่ำคะแนนจำกผล
คะแนนเฉล่ียของตวัช้ีวดัระดบัส ำนกังำนปลดั
ทุกตวัช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
ประสำนด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียน 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใบน ำส่งสรุปผลกำรด ำเนินกำรวเิครำะห์
ประเด็นกำรร้องเรียนและประมวลสรุปเร่ือง
ร้องเรียน ท่ีไดน้ ำเสนอผูอ้  ำนวยกำรส่วน
ติดตำม ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เพื่อพิจำรณำ
เสนอผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล 
 2. รวบรวมฐำนขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนท่ี สตป. 
สแกนส่งเร่ืองให้หน่วยงำนในสังกดั ทส. 
พิจำรณำ ผำ่นทำงระบบรับเร่ืองร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Petition) 
3. น ำเสนอแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเร่ือง
ร้องเรียนท่ีหน่วยงำนในสังกดั ทส. รำยงำนให ้
สป.ทส. ทรำบวำ่หน่วยงำนใดเป็น
ผูด้  ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียน  
4. บนัทึกขอ้ควำมกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนในสังกดั ทส. วำ่ได้
น ำเร่ืองร้องเรียนเขำ้สู่กระบวนกำรแกไ้ข
ปัญหำเร่ืองร้องเรียนแลว้ 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
สนบัสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำร
ตรวจรำชกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 
 

30 1 . แ ผ น ก ำรต ร ว จ ร ำช ก ำร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
2. หลักฐำนหรือเอกสำรท่ีแสดงกำรเข้ำร่วม
กำรตรวจรำชกำร ประกอบดว้ย หนงัสือเชิญ / 
รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรในแต่ละคร้ัง 
3. รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรของหน่วยงำน
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ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นผูแ้ทนเข้ำร่วมกำร
ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร  
4. หนงัสือติดตำมกำรด ำเนินงำน 
ตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจรำชกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. รำยงำนสรุปหน่วยรับตรวจท่ีน ำ
ขอ้เสนอแนะไปด ำเนินกำรท่ีรำยงำนกลบัมำ
ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
6. ตำรำงสรุปหน่วยงำนในสังกดั ทส.  
น ำขอ้เสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำรตำมแผน 
กำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ไปปฏิบติั 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรพฒันำประสิทธิภำพเคร่ืองมือ
กลไกงำนกำรตรวจรำชกำร ตำมกรอบ
แนวทำงท่ีก ำหนดไว ้
 
 

10 1. กรอบแนวทำงของกำรพฒันำประสิทธิภำพ 
เคร่ืองมือและกลไกงำนกำรตรวจรำชกำร
(จ ำนวน 3 ดำ้น : 1.ดำ้นฐำนขอ้มูลสำรสนเทศ  
2.ดำ้นเคร่ืองมือปฏิบติังำน 3.ดำ้นกลไกกำร
ประสำนงำน) ตำมท่ีก ำหนดไว ้
2. เตรียมเอกสำรกำรประชุม/รำยงำนกำรประชุม 
3. สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
กลุ่มเป้ำหมำยกบังำนกำรพฒันำประสิทธิภำพ
กำรตรวจรำชกำร 3  ดำ้น (1. ดำ้นฐำนขอ้มูล
สำรสนเทศ  2. ดำ้นเคร่ืองมือกำรปฏิบติังำน 
(รำยละเอียดต่ำง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนงำนกำร
ตรวจรำชกำร) 3. ดำ้นกลไกกำรประสำนงำน)) 

9. ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.1 ระดบัควำมส ำเร็จของ 
กำรพฒันำระบบบริกำรขอ้มูลภูมิ
สำรสนเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

30 1. เอกสำรด ำเนินกำรจำ้งกำรพฒันำระบบ
บริกำรขอ้มูลภูมิสำรสนเทศดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
2. ระบบบริกำรขอ้มูลภูมิสำรสนเทศดำ้น
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ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
(เวบ็ไซต ์Web GIS Portal)  
3. รำยงำนกำรใชป้ระโยชน์ขอ้มูลดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มระดบั
จงัหวดั โดยหน่วยงำน ทสจ. และ สสภ. 
น ำเสนอผูบ้ริหำรระดบัจงัหวดั หรือ สป.ทส. 
      3.1 ทสจ. รำยงำนสถำนกำรณ์ดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (มีหลกัฐำน
เชิงประจกัษจ์ำกกำรเอำขอ้มูลมำใช ้เช่น แผน
ท่ีเพื่อใชใ้นกำรวำงแผนจดักำรจงัหวดัให้
ผูบ้ริหำร (ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั) ทรำบหรือ
เห็นชอบใหด้ ำเนินกำร  
      3.2 สสภ. รำยงำนสถำนกำรณ์ดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม (มีหลกัฐำนเชิงประจกัษจ์ำกกำร
เอำขอ้มูลมำใช ้เช่น แผนท่ีเพื่อใชใ้นกำรวำงแผน
จดักำรใหผู้บ้ริหำร (รอง ปกท.ทส.ท่ีก ำกบั) 
ทรำบหรือเห็นชอบใหมี้กำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 ร้อยละของควำมส ำเร็จ
ในกำรกูคื้นระบบอินเตอร์เน็ตภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 

15 1. เอกสำร Log ของ Switch ท่ีขดัขอ้งจำก
ระบบมอนิเตอร์ 
2. รำยงำนกำรสรุปผลกำรกูคื้นระบบ
อินเตอร์เน็ตภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ เพื่อ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรขอ้มูล
และบริกำรอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ตัวช้ีวดัย่อย 1.3.1 ระบบสำรสนเทศ 
จ ำนวน 3 ระบบ (ระบบรับเร่ือง
ร้องเรียน ระบบติดตำมขอ้สั่งกำรของ

6 1. เอกสำรสัญญำจดัจำ้ง 
2. สรุปผลกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ 
แลว้เสร็จ 3 ระบบ 
3. ระบบรับเร่ืองร้องเรียน (e-Petition) ระบบฯ 
มีกำรเช่ือมโยงกบั สปน. เพื่อน ำเขำ้เร่ือง
ร้องเรียนของ ทส. ใหก้ลุ่มเป้ำหมำย
(หน่วยงำนระดบักรม/รัฐวสิำหกิจ/องคก์ำร
มหำชน) จ ำนวน 16 หน่วยงำน น ำไปใช ้โดย
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ผูบ้ริหำรและระบบเวบ็ไซตก์ระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม) 
หมำยเหตุ : โดยวดักำรน ำไปใช้
ประโยชน์ทุกเร่ือง/ทุกระบบ 
 
 

ก ำหนดจ ำนวนเร่ืองเรียนจำก สปน.  
ร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 ของ ทส.สำมำรถ
ระบุจ ำนวนเร่ืองร้องเรียนของ ทส. ท่ีตอ้ง
เช่ือมโยงมำจำก สปน. ไดเ้ม่ือด ำเนินกำร
พฒันำระบบแลว้เสร็จ และมีกำรเช่ือมโยง
ระบบฯ เป็นท่ีเรียบร้อย 
4. ระบบติดตำมขอ้สั่งกำรของผูบ้ริหำร 
กลุ่มเป้ำหมำย(หน่วยงำนระดบักรม/
รัฐวสิำหกิจ/องคก์ำรมหำชน หน่วยงำนระดบั
ศูนย/์ส ำนกัในสังกดัสป.ทส. ทสจ. และ 
สสภ.) จ ำนวน 122 หน่วยงำน รำยงำนผลตำม
ขอ้สั่งกำรท่ีไดรั้บผำ่นระบบฯ โดยก ำหนด
จ ำนวนขอ้สั่งกำรท่ีกลุ่มเป้ำหมำยตอ้งรำยงำน
ร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100  
    ทั้งน้ีจะสำมำรถระบุจ ำนวนขอ้สั่งกำรได้
เม่ือด ำเนินพฒันำระบบแลว้เสร็จ มีกำรเปิดใช้
งำนระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยเป็นขอ้สั่ง
กำรจำกผูบ้ริหำรท่ีมีกำรบนัทึกเขำ้ในระบบ 
และส่งไปยงัหน่วยงำนผูรั้บชอบตำมขอ้สั่ง
กำรนั้นๆ แลว้หน่วยงำนผูรั้บผิดชอบมีกำร
รำยงำนผลกลบัมำ 
 5. ระบบเวบ็ไซตก์ระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มเป้ำหมำย (หน่วยงำนระดบั
ศูนย/์ส ำนกัในสังกดัสป.ทส. ทสจ. และ 
สสภ.)ท่ีมีกำรใชง้ำนระบบเวบ็ไซตฯ์ เดิม 
จ ำนวน 86 หน่วยงำน มีกำรน ำระบบฯ ใหม่ 
ไปใชส้ร้ำงเวบ็ไซตร้์อยละ 55 (47 เวบ็ไซต)์ 
ร้อยละ 60  (52 เวบ็ไซต)์ ร้อยละ 65 (56 
เวบ็ไซต)์ ทั้งน้ี กลุ่มเป้ำหมำยท่ีน ำไปวดัผล 
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คือกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีกำรน ำระบบฯ ไปใชง้ำน 
เช่น มีกำรน ำขอ้มูลเขำ้สู่ระบบ มีกำรน ำขอ้มูล
จำกระบบไปใช ้

ตัวช้ีวดัย่อย 1.3.2 ระบบสำรสนเทศ 
จ ำนวน  1 ระบบ (ระบบตน้แบบศูนย์
ปฏิบติักำรกระทรวง (moc)  และศูนย์
ปฏิบติักำรกรม (doc)) 
 

9 1. เอกสำรสัญญำจดัจำ้ง 
2. สรุปผลกำรพฒันำระบบสำรสนเทศแลว้เสร็จ  
3. รวบรวมเอกสำรท่ีระบุวำ่มีกำรพฒันำระบบ
ใหแ้ลว้เสร็จตำมขอ้ก ำหนดร่ำงขอบเขต 
ของงำน (TOR) ท่ีไดก้  ำหนดไว ้

10. ส ำนักควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จ 
ในกำรบูรณำกำรหรือขบัเคล่ือนกำร
ปฏิบติัรำชกำรโดยรวมของ สป.ทส. 
 

10 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวดั ม.44 
ของส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิ งแวดล้อม โดยรับค่ำคะแนนจำกผล
คะแนนเฉล่ียของตวัช้ีวดัระดับส ำนักงำนปลัดฯ 
ทุกตวัช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร (Action Plan 
of 10 YFP) ส ำหรับกรอบ 10 ปี วำ่ดว้ย
กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีย ัง่ยนื (10 
Year Framework on Programmes of 
SCP : 10 YFP) ใหส้อดคลอ้งกบั SCP 
Roadmap) ของประเทศไทย 

20 1. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมจดัท ำแผนฯ 
2. แผนปฏิบติักำร (Action Plan of 10 YFP) 
ส ำหรับกรอบ 10 ปี วำ่ดว้ยกำรผลิตและกำร
บริโภคท่ีย ัง่ยนืและผำ่นควำมเห็นชอบจำก 
ปกท.ทส. ใหก้บัผูต้รวจประเมิน 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 จ  ำนวนกำรจดัท ำควำมตก
ลงดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มกบัต่ำงประเทศ 
 

15 1. เอกสำรกำรจดัท ำควำมตกลงดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มกบั
ต่ำงประเทศแลว้เสร็จ และน ำเสนอ ครม.  
ใหค้วำมเห็นชอบ 
 2. เอกสำรกำรลงนำมควำมตกลงดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มกบัต่ำงประเทศ 
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ตัวช้ีวดัที ่1.4 จ  ำนวนท่ำทีไทยส ำหรับ
กำรประชุมระดบัรัฐมนตรีดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มน ้ำโขงคร้ังท่ี 5  

15 1. เอกสำรสรุปผลจ ำนวนท่ำทีของประเทศไทย 
2. เอกสำรสรุปผลจ ำนวนท่ำทีท่ีประเทศไทย
เสนอปรำกฏอยูใ่นร่ำงแถลงกำรณ์ร่วมกำร
ประชุมระดบัรัฐมนตรีดำ้นส่ิงแวดลอ้มของ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขงคร้ังท่ี 5 

10. กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จ 
ในกำรบูรณำกำรหรือขบัเคล่ือนกำร
ปฏิบติัรำชกำรโดยรวมของ สป.ทส. 
 

10 1. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั 
ม.44 ของส ำนกังำนปลดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สป.ทส.) 
โดยรับค่ำคะแนนจำกผลคะแนนเฉล่ียของ
ตวัช้ีวดัระดบัส ำนกังำนปลดัฯ ทุกตวัช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 ระดบัควำมส ำเร็จเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัในกำรตรวจสอบภำยใน 
 

30 1. แผนผงัขั้นตอนกำรจดัท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ตำมขอ้สั่งกำรแกผู้ต้รวจประเมิน 
2. รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน  
3. เอกสำรหลักฐำนหนังสือสั่งกำรของ ปกท.ทส. 
ใหห้น่วยรับตรวจด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะ
ของ กตน. 
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมขอ้สั่งกำร
ของ ปกท.ทส. 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 ระดบัควำมส ำเร็จ 
เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรสรุปผลกำร
ตรวจสอบของ ทสจ. 
 

20 1. แผนผงัขั้นตอนกำรจดัท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ทสจ. และกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรตำมขอ้สั่งกำรแก่ผูต้รวจประเมิน 
2. รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ทสจ.  
โดย ผอ.กตน. เป็นผูม้อบหมำย  
3. จดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ทสจ.  
4. เตรียมเอกสำรหนงัสือสั่งกำรของ ปกท.ทส.  
ให ้ทสจ.ด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะของผู ้
ตรวจสอบภำยในจงัหวดั 
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5. เตรียมเอกสำรหนงัสือท่ี ทสจ.รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำมขอ้สั่งกำรของ ปกท.ทส. 

12. กลุ่มพฒันำระบบบริหำร 

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จใน
กำรบูรณำกำรเพื่อขบัเคล่ือนกำรปฏิบติั
รำชกำรโดยรวมของกระทรวง 

25 1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรบูรณำกำรเพื่อ
ขบัเคล่ือนกำรปฏิบติัรำชกำรโดยรวมของ
กระทรวง 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 คะแนนเฉล่ียของกำร
ถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบั 
สป.ทส. ลงสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม 
จ ำนวน 27 หน่วยงำน 

15 1. สรุปผลคะแนนเฉล่ียของกำรถ่ำยทอด
ตัวช้ีว ัดและเป้ำหมำยระดับ สป.ทส. ลงสู่
ระดบัส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม จ ำนวน 27 หน่วยงำน 
และช้ีแจงขอ้มูลเป็นรำยหน่วยงำน 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของ
ส่วนรำชกำร ในสังกดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

10 1 บนัทึกสรุปประเด็นกำรขอปรับปรุง
โครงสร้ำงของส่วนรำชกำร และวเิครำะห์
เอกสำรค ำขอปรับปรุงโครงสร้ำงของส่วน
รำชกำร เสนอ ผอ.กพร.ทส. 
 2. รำยงำนกำรประชุมแจง้เวยีนคณะกรรมกำรฯ 
 3. สรุปประเด็นและวเิครำะห์เอกสำรค ำขอ
ปรับปรุงโครงสร้ำงของส่วนรำชกำรมีควำม
สอดคลอ้งกบัมติของคณะกรรมกำรฯ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.4 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนพฒันำ
คุณภำพกำรบริหำรจดักำร
ระดบัพื้นฐำน ฉบบัท่ี 2 ของ สป.ทส. 
 

10 1. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับ
แผนฯ เพื่อใหผู้ต้รวจประเมินพิจำรณำ 
2. จดัท ำรำยงำนสรุปผลหน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบรหสัรำยหมวดของ สป.ทส. 
ด ำเนินกำรไดแ้ลว้เสร็จและครบถว้น 

ตัวช้ีวดับังคับทุกหน่วยงำนในสังกดั สป.ทส. จ ำนวน 28 หน่วยงำน 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ร้อยละควำมพึงพอใจ 
ของผูรั้บบริกำร 
  2.1 ประชำชน (ถ้าม)ี (น า้หนัก 5) 

10 1.  ระบุช่ืองำนบริกำร และกลุ่มผูรั้บบริกำร
และเรียนรู้ควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร 
รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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ช่ือตวัช้ีวดั น ้ำหนกั แนวทำงและประเด็นกำรประเมินผล 
  2.2 หน่วยงำนของรัฐ (น ้ำหนกั 5) 
***กรณีไม่มผีู้ รับบริการ ท่ีเป็น 
ประชาชนให้เอาน า้หนักไปไว้ท่ี 
ตัวชีว้ดั 2.2*** 
 
 

  
 
 

2. ก ำหนดแผนงำน ผูรั้บผิดชอบ และน ำแผนไป
ปฏิบติัเพื่อพฒันำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ใหดี้ข้ึน 
3. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ โดยแสดง
หลกัฐำนประกอบกำรประเมินผล รวมทั้ง จดัท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ และประเด็นท่ีผูรั้บบริกำรไม่พึง
พอใจท่ีตอ้งกำรใหส้ ำนกั/ศูนย/์กลุ่มปรับปรุงไว ้
สูตรกำรประเมิน : ช่วงและเทียบตำม
บญัญติัไตรยำงศ ์(R-A) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวดัที ่3  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

3.1 งบด ำเนินงำน (น ้ำหนกั 10) 
3.2 ลงทุน (น ้ำหนกั 5) 

*กรณีไม่มีงบลงทุน ใหเ้อำน ้ ำหนกัไวท่ี้
ตวัช้ีวดั 3.1* 
 

15 1. เอกสำรงบประมำณท่ีไดรั้บกำรจดัสรร 
2. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน และรำยไตรมำส 

ผลกำรเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS 
3. เก็บรักษำขอ้มูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
สูตรกำรประเมิน : ช่วงและเทียบตำม
บญัญติัไตรยำงศ ์(R-A) 
 

ควำมพึงพอใจสะสม=  (%ควำมพึงพอใจ  

1 x จ ำนวนคน1) + (%ควำมพึงพอใจ 2 x จ ำนวนคน

2)+...(%ควำมพึงพอใจi x จ ำนวนคนi)  

/ จ ำนวนคนทั้งหมด 

ร้อยละพึงพอใจของผูรั้บบริกำร =   
    ผลรวมของคะแนนระดบัควำมพึงพอใจ X 100 

คะแนนเตม็ 
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ช่ือตวัช้ีวดั น ้ำหนกั แนวทำงและประเด็นกำรประเมินผล 
 
 
 
 
 

 3.1 งบด ำเนินงำน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 3.2 งบลงทุน  
 (กรณีไม่มีงบลงทุนใหต้ดัสูตรกำรค ำนวณน้ีออก) 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวดัที ่4 ระดบัควำมส ำเร็จ 
ของหน่วยงำนในกำรด ำเนินกำรบริหำร
จดักำรภำครัฐไดต้ำมเกณฑท่ี์ส ำนกังำน
ปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มก ำหนด                 
 
 
 

15 1.1 รำยงำนกำรประชุมจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพ
กำรบริหำรจดักำรภำครัฐของส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม 
1.2 แผนพฒันำคุณภำพกำรบริหำรจดักำร
ภำครัฐของส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม 
1.3 ส ำเนำหนงัสือ/รำยงำนกำรประชุมท่ีส่ือสำรให้
บุคลำกรรับทรำบ (เอกสำรไม่ครบหกั 0.1 คะแนน 
ลงระบบ e – IPA ไม่ทนัก ำหนดหกั 0.1 คะแนน) 
พร้อมทั้งแนบไฟลห์ลกัฐำนลงระบบ 
2.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำ
คุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐของส ำนกั/ 
ศูนย/์กลุ่ม  
2.2 แสดงเอกสำรตำมรหสัรำยหมวดท่ีรับผดิชอบ
ตำมท่ี สป.ทส. ก ำหนด 
(ไม่มีรำยงำนเสนอผูบ้ริหำร หกั 0.1 คะแนน ลง
ระบบ e – IPA ไม่ทนัก ำหนดหกั 0.1 คะแนน) 
3.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำคุณภำพ
กำรบริหำรจดักำรภำครัฐของส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม  
3.2 แสดงเอกสำรตำมรหสัรำยหมวดท่ี

เงินงบประมำณรำยจ่ำยท่ีส ำนกั/ศูนย/์กลุ่มเบิกจ่ำย
ตั้งแตเ่ดือนต.ค.59 ถึงเดือนก.ย.60  x 100 วงเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยท่ีส ำนกั/ศูนย/์กลุ่มไดรั้บ 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยท่ีส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม
เบิกจ่ำยตั้งแตเ่ดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือนกนัยำยน 
2560 x 100 วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยท่ีส ำนกั/
ศูนย/์กลุ่มไดรั้บ 

 



61 
 

ช่ือตวัช้ีวดั น ้ำหนกั แนวทำงและประเด็นกำรประเมินผล 
รับผิดชอบตำมท่ี สป.ทส. ก ำหนด (ไม่มีรำยงำน
เสนอผูบ้ริหำร หกั 0.1 คะแนน ลงระบบ e – IPA   
ไม่ทนัก ำหนดหกั 0.1 คะแนน) 
4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำ
คุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐของส ำนกั/ 
ศูนย/์กลุ่ม  
4.2 แสดงเอกสำรตำมรหสัรำยหมวดท่ีรับผดิชอบ
ตำมท่ี สป.ทส. ก ำหนด ครบถว้น (ไม่มีรำยงำนเสนอ
ผูบ้ริหำรหกั 0.1 คะแนน ลงระบบ e – IPA   
ไม่ทนัก ำหนดหกั 0.1 คะแนน)  สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนบริหำรจดักำรภำครัฐของส ำนกั/ศูนย/์
กลุ่ม รอบ 12 เดือน ไดค้รบถว้นตำมแบบฟอร์ม
หมำยเลข 2 (ไม่มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แบบฟอร์ม หกั 0.2 คะแนน ส่งไม่ทนัตำมก ำหนด 
หกั 0.1 คะแนน) พร้อมทั้งบนัทึกในแผน่ซีดีรอม 
ส่งถึงกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ภำยในวนัท่ี  
15 ตุลำคม 2560 
(รำยละเอียดตำม Template ตวัช้ีวดัท่ี 4) 

4.2.5 กำรลงพืน้ทีส่อบทำนผลกำรด ำเนินงำน (Site Visit)  ณ สถำนทีต่ั้งหน่วยงำน 
กพร.ทส. ได้ลงพื้นท่ีเพื่อด ำเนินกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรอง 

กำรปฏิบติัรำชกำรตำมกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัองคก์รสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม (Site Visit) 
รอบ 6 เดือน ของทุกหน่วยงำนในสังกดั สป.ทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ส ำนักงำน
ส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 1-16 ณ สถำนท่ีตั้งหน่วยงำน ระหว่ำงวนัท่ี 19 เมษำยน -19 พฤษภำคม 2560 
และส่วนกลำง ระหวำ่งวนัท่ี 23 พฤษภำคม – 30 พฤษภำคม 2560 

1)  ผลกำรสอบทำนกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองในภำพรวมและกำรสัมภำษณ์
เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรลงพื้นท่ีฯ  (Site Visit) รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 
2560) ของทุกหน่วยงำนในสังกดั สป.ทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 28 หน่วยงำน 
พบวำ่ ในภำพรวมทั้ง 4 มิติ  มีรำยละเอียด ดงัน้ี  
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มติิภำยนอก : มติิที ่1 ด้ำนกำรประเมนิประสิทธิผล น ำ้หนักรวมร้อยละ 60 
- ตัวช้ีวดับังคบัของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ส่วนกลำง 

 ตัวช้ีวดั 1.1 กำรบูรณำกำรหรือขับเคล่ือนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของ 
สป.ทส. เป็นตวัช้ีวดับงัคบัของส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ท่ีไม่มีตวัช้ีวดัในระดบั สป.ทส. ไดแ้ก่ 
กกม. กตน. ศปท. สกบ. สตป. สบร. สพบ. และสรป. โดยจะรับผลกำรประเมินตวัช้ีวดั
ของส ำนักงำนปลัดทุกตัวช้ีวดั ในฐำนะเป็นหน่วยงำนก ำกับ ติดตำม และผลักดัน
ยทุธศำสตร์กำรปฏิบติัรำชกำร โดยรับคะแนนจำกประเมินตวัช้ีวดัระดบัส ำนกังำนปลดัฯ ท่ีผำ่น
หรือไม่ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินตำมมำตรำ 44 ซ่ึงผลกำรประเมินตวัช้ีวดัของระดบัส ำนกังำนปลดัฯ 
รอบ 6 เดือน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรำ 44 ทุกตวัช้ีวดั หน่วยงำนดังกล่ำวจึงไดค้ะแนน 
5.000 คะแนน ซ่ึงตวัช้ีวดัระดบัส ำนกังำนปลดัฯ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ มีทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดั
หลกั  8 ตวัช้ีวดัยอ่ย  และตวัช้ีวดัทั้งหมดถูกถ่ำยทอดไปยงัหน่วยงำนระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ดงัน้ี 

ตำรำง 3 
กำรเปรียบเทียบตวัช้ีวดั สป.ทส. (ม.44) (KPI)  และ  ตวัช้ีวดัระดบัส ำนกัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม (IPA) 

ตัวช้ีวดัของ สป.ทส. (ม.44) (KPI) ตัวช้ีวดัระดับส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม (IPA) 

องค์ประกอบที ่1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ตำมหลกัภำรกิจพื้นฐำน (Functional base) 

มิติที ่1 ดำ้นกำรประเมินประสิทธิผล 
 

1. ควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคล่ือนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง ประกอบด้วย 

1.1 ระดบัคุณภำพของแหล่งน ้ำท่ีดีข้ึน  
(สสภ. 1-16) 

ตัวช้ีวดัที ่1.2 ระดบัควำมส ำเร็จในกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำแหล่งน ้ ำผวิดินให้อยูใ่น
ระดบัดี (สสภ. 1-16) 

1.2 ร้อยละของคุณภำพอำกำศในพื้นท่ีวกิฤตหมอก
ควนัอยูใ่นระดบัมำตรฐำน (สสภ. 1-4) 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรแกไ้ข
ปัญหำหมอกควนัในพื้นท่ีภำคเหนือ (สสภ. 1-4) 

1.3 กำรจดักำรคุณภำพอำกำศ  

     1.3.1 ค่ำเฉล่ียรำยปีของเบนซีน ในเขตควบคุม
มลพิษมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ลดลง (สสภ.13) 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 ค่ำเฉล่ียรำยปีของเบนซีน 
ในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดจงัหวดัระยอง 
และพื้นท่ีใกลเ้คียง (สสภ.13) 
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ตัวช้ีวดัของ สป.ทส. (ม.44) (KPI) ตัวช้ีวดัระดับส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม (IPA) 

     1.3.2 ร้อยละของจ ำนวนวนัท่ีปริมำณฝุ่ นละออง
ขนำดเล็กเฉล่ียรำยวนัอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน  
ในพื้นท่ีหนำ้พระลำน จงัหวดัสระบุรี (สสภ. 7) 

 ตัวช้ีวดัที ่1.4 ร้อยละของจ ำนวนวนัท่ีปริมำณ
ฝุ่ นละอองขนำดเล็กเฉล่ียรำยวนัในเขตควบคุม
มลพิษ ต ำบลหนำ้พระลำน อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัสระบุรี อยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน  (สสภ.7)  

2. ควำมส ำเร็จในกำรพฒันำระบบบริกำรข้อมูลภูมิ
สำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดั (ศทส.) 

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ระดบัควำมส ำเร็จของกำร 
พฒันำระบบบริกำรขอ้มูลภูมิสำรสนเทศดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั  (ศทส.) 

องค์ประกอบที ่2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ตำมหลกัภำรกิจยทุธศำสตร์หรือภำรกิจ 
ท่ีไดรั้บมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda base) 

มิติที ่1 ดำ้นกำรประเมินประสิทธิผล 
 

 

1.  กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน (สบก.)       
1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่ประชำชน 
 1.2 ร้อยละกำรช้ีแจงประเด็นส ำคญัท่ีทนัต่สถำนกำรณ์ 

 ตัวช้ีวดัที ่1.6 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเขำ้ใจ 
แก่ประชำชน (สบก.)        

องค์ประกอบที ่3  ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ตำมหลกัภำรกิจพื้นท่ี หรือกำรบูรณำกำรกำร 
ด ำเนินงำนหลำยหน่วยงำน  (Area base) 

มิติที ่1 ดำ้นกำรประเมินประสิทธิผล 
 
 

1. กำรบริหำรจดักำรปัญหำขยะมูลฝอย (สสภ.1-16) 
1.1  ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยตกคำ้งไดรั้บ
กำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำร 
1.2  ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บ 
กำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้งจ ำนวนตำมหลกัวชิำกำร 
1.3  ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีน ำ
กลบัมำใชป้ระโยชน์ 

 ตัวช้ีวดัที ่1.1 ขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บกำรจดักำร
อยำ่งถูกตอ้ง (สสภ.1-16) 
 
 
 

องค์ประกอบที ่4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร 
และพฒันำนวตักรรม (Innovation base) 

มิติที ่3 ดำ้นกำรประเมินประสิทธิภำพ 
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ตัวช้ีวดัของ สป.ทส. (ม.44) (KPI) ตัวช้ีวดัระดับส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม (IPA) 

1. ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (สบก.)  ตัวช้ีวดัที ่3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร 
 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย  (ทุกส ำนัก) 
  3.1 งบด ำเนินงำน   3.2 ลงทุน (ถำ้มี) 

2. ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
และพฒันำนวตักรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบ (ศทส.) 

ไม่ก ำหนดเป็นตวัช้ีวดัระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม  
 

 องค์ประกอบที ่5 ศกัยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรท่ีมี 
ควำมส ำคญัเชิงยทุธศำสตร์เพื่อกำรพฒันำ (Potential base) 

มิติที ่1 ดำ้นกำรประเมินประสิทธิผล 
 

1. กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคล่ือน 
ยุทธศำสตร์ชำติ (สนย.) 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำ
และด ำเนินกำรตำมแผนกำรขบัเคล่ือน
ยทุธศำสตร์ชำติ (สนย.) 

-  ตัวช้ีวดับังคบัของส ำนักของส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที ่1 - 16 ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัท่ี 1.1 
ขยะท่ีได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง ซ่ึงจำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรำยภำค  
ส่วนใหญ่ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยรอบ 6 เดือน ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในช่วง 
ค่ำคะแนนท่ี 3.0000 – 4.500 ส่วนค่ำคะแนนในภำพรวมทั้ ง 16 ภำค เท่ำกับ 4.2260 
คะแนน และตวัช้ีวดัท่ี 1.2 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ ำแหล่งน ้ ำผิวดินให้อยู่ใน
ระดับดี ผลกำรด ำเนินงำนรำยภำค อยู่ในช่วงค่ำคะแนนท่ี 3.0000 – 4.0000 ส่วน 
ค่ำคะแนนในภำพรวมทั้ง 16 ภำค เท่ำกบั 4.0000 คะแนน ส่วนตวัช้ีวดั 1.4 กำรจดักำร
ดำ้นอำกำศ ใชค่้ำคะแนนรำยภำค (ภำค 1 –  4, 7 และ 13) 

- ตัวช้ีวดับังคับของส ำนักของหน่วยงำนส่วนกลำง ได้แก่ (1) ตัวช้ีวดัท่ี 1.6  
กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน (สบก.) ค่ำคะแนนท่ีได้เท่ำกับ 3.0000 
คะแนน (2) ตวัช้ีวดัท่ี 1.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ (สนย.) ค่ำคะแนนท่ีได้เท่ำกับ 3.8334 คะแนน (3) ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรพฒันำระบบบริกำรขอ้มูลภูมิสำรสนเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (ศทส.) อยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำ Tor ในกำรจำ้งพฒันำระบบฯ  
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มิติภำยนอก : มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร (ตัวช้ีวัดบังคับทุกหน่วยงำน) น ้ำหนักรวม
ร้อยละ 10 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 : ควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร หน่วยงำนส่วนใหญ่ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจ 
และวิเครำะห์ พร้อมทั้ งประมวลผลกำรด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่ผูรั้บบริกำร 
มีควำมพึงพอใจไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 85 แต่มีบำงหน่วยงำนท่ียงัไม่ไดว้เิครำะห์และประมวลผล 
เน่ืองจำกก ำหนดแผนไวใ้นช่วงไตรมำส 3 - 4 
มิติภำยใน : มิติที่ 3 ด้ำนกำรประเมินประสิทธิภำพ  (ตัวช้ีวัดบังคับทุกหน่วยงำน) น ้ำหนักรวม
ร้อยละ15 

ตัวช้ีวดัที่ 3 : กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ในรอบ 6 เดือน ไดต้รวจและติดตำมผล
เฉพำะงบด ำเนินงำน และงบลงทุน ซ่ึงหน่วยงำนส่วนใหญ่มีผลกำรเบิกจ่ำยงบด ำเนินงำนอยู่
ระหวำ่งร้อยละ 41 - 80 และงบลงทุนส่วนใหญ่ยงัเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
คำดวำ่จะมีผลกำรเบิกจ่ำยเพิ่มข้ึนในไตรมำสท่ี 3 - 4  
มติิภำยใน : มติิที ่4  ด้ำนกำรพฒันำองค์กำร (ตัวช้ีวดับังคบัทุกหน่วยงำน) น ำ้หนักรวมร้อยละ15 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 : PMQA รอบ 6 เดือน เป็นกำรตรวจแผนกำรด ำเนินงำน และกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนฯ ซ่ึงหน่วยงำนส่วนใหญ่จดัท ำแผนเรียบร้อยแลว้ และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรตำมแผน 
บำงหน่วยงำนยงัตอ้งปรับปรุงแผนฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีไดด้ ำเนินงำนจริง    
 ปัญหำอปุสรรคทีพ่บ 
 1. ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน เช่น ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก ำหนดตวัช้ีวดั 
กำรเจรจำตวัช้ีวดั กำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลมีควำมล่ำชำ้เกินไปเน่ืองจำกตอ้ง
รอแนวทำงกำรประเมินผลจำก ส ำนกังำน ก.พ.ร. จึงจะมีกำรก ำหนดตวัช้ีวดัของ สป.ทส. 
และตวัช้ีวดัระดบัส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนหลำยตวัช้ีวดัท่ีไม่เก่ียวกบั
ตวัช้ีวดั สป.ทส. ไม่บรรลุเป้ำหมำย  
 2. กำรก ำหนดกรอบกำรประเมิ นผลของตัวช้ี ว ัดระดับส ำนั ก /ศูนย์ /กลุ่ ม 
ยงัใชก้รอบกำรประเมินผลแบบเดิม คือ มุมมอง 4 มิติ  ซ่ึงยงัไม่สอดคลอ้งกบักรอบกำร
ประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัรำชกำร ม .44 ท่ีส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ก  ำหนด  คือ 5 องคป์ระกอบ 
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 3. กำรก ำหนดตวัช้ีวดัและเกณฑ์กำรให้คะแนนบำงตวัช้ีวดัยงัไม่สะทอ้นผลกำร
ด ำเนินงำนจริง เน่ืองจำกหน่วยงำนท่ีไม่ไดด้ ำเนินกำรแต่ตอ้งรับผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกบั
หน่วยงำนท่ีด ำเนินกำร เช่น ตวัช้ีวดั 1.1 กำรบูรณำกำรหรือขบัเคล่ือนกำรปฏิบติัรำชกำร
โดยรวมของ สป.ทส. และตวัช้ีวดัของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำค ควรก ำหนดตวัช้ีวดัโดย
วดัผลจำกำรด ำเนินงำนของส่ิงแวดลอ้มภำคเอง เป็นตน้ 
 4. กำรลงพื้นท่ีสอบทำนผลกำรด ำเนินงำน (Site Visit)  ณ สถำนท่ีตั้งหน่วยงำน มี
ควำมล่ ำช้ ำเกินไป ท ำให้ ไม่ สำมำรถตรวจให้ ค  ำแนะน ำหน่ วยงำนเพื่ อปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือนไดท้นั ผลกำรด ำเนินงำนจึงต ่ำกวำ่เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทำงในกำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  
 1.  ควรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก ำหนดตวัช้ีวดั กำรเจรจำตวัช้ีวดั ช่วงตน้
ปีงบประมำณโดยก ำหนดตวัช้ีวดัตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน โดยไม่ตอ้งรอใหต้วัช้ีวดัระดบั
กระทรวง/สป.ทส. (KPI) แล้วเสร็จก่อน หำกมีตัวช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง ถูกก ำหนดมำภำยหลัง
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนใด จึงค่อยเพิ่มในกรอบกำรประเมินภำยหลงัได ้
 2.  กำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลของตวัช้ีวดัระดบัส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม (IPA) 
ควรก ำหนดให้สอดคล้องกับกรอบกำรประเมินในระดับกระทรวง/สป.ทส.  (KPI)  
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ม .44 ท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ก  ำหนด คือ 5 องคป์ระกอบ เพื่อหน่วยงำนจะไดไ้ม่สับสน  
 3. ควรก ำหนดตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นกำรด ำเนินงำนท่ีแทจ้ริงของแต่ละหน่วยงำน หำก
เป็นตัวช้ีวดัท่ีต้องร่วมกันขับเคล่ือนควรก ำหนดเป้ำหมำยย่อยท่ีแต่ละหน่วยงำนนั้ นต้อง
ด ำเนินกำร เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยรวมขององค์กร  ซ่ึงเป้ำหมำยของส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม
จะตอ้งไม่นอ้ยกวำ่เป้ำหมำยระดบักระทรวง/สป.ทส. 
 4. ควรก ำหนดแผนกำรลงพื้นท่ีสอบทำนผลกำรด ำเนินงำน (Site Visit) ก่อนท่ีจะ
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรในแต่ละรอบ เพื่อจะไดป้รับปรุงกำรด ำเนินงำนได้
ทนัก่อนท่ีจะถึงรอบกำรประเมิน (6 เดือน และ 12 เดือน) จึงจะเกิดควำมคุม้ค่ำ และไดน้ ำไปใช้
ประโยชนอ์ยำ่งแทจ้ริง 
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4.3 กำรสังเกตแบบมส่ีวนร่วม 
  ผูศึ้กษำในฐำนะผูรั้บผิดชอบในกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำย
ระดับองค์กรลงสู่ส ำนัก/ศูนย /์กลุ่ม สถำบัน และระดับบุคคล  ในสังกัดสป.ทส. จ  ำนวน 
28 หน่วยงำน ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมทุกกระบวนกำรตั้ งแต่กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

 เพื่อเตรียมกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดั กำรติดตำมประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำน พบวำ่  
สป.ทส. มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน ดงัน้ี 

1) มีกำรจดัท ำแผนท่ียทุธศำสตร์ (Strategy Map) ระดบัสป.ทส. และมีกำร
แสดงให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดั และเป้ำหมำยจำกระดบั สป.ทส.สู่ระดบั
ส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม และระดับบุคคลเพื่อผลกัดันให้เกิดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยกำรจดัประชุมเตรียมควำมพร้อมเพื่อท ำค  ำรับรองกำรปฏิบติั
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เพื่อร่วมกนัจดัท ำแผนท่ียทุธศำสตร์และพิจำรณำ
ร่ำงตวัช้ีวดัปี 60 

2) มีกำรส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจอยำ่งทัว่ถึงและภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 
เพื่อให้บุคลำกรในองค์กรทรำบถึงวิธีกำร/กระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดัและ
เป้ำหมำยจำกระดับองค์กำรลงสู่ระดบัหน่วยงำนและระดับบุคคล โดยก ำหนดให้ทุก
หน่วยงำน มี กพร.หน่วยงำน ท ำหน้ำท่ีส่ือสำรขอ้มูลจำก กพร.ทส.  ไปยงัหน่วยงำน
ภำยในของตน  เช่น ประชุมอบรมกำรใช้งำนระบบ e-IPA วิธีกำรเขียนควำมกำ้วหน้ำ 
(SAR) ประชุมเพื่อจัดท ำแนวทำงกำรประเมินผลร่วมกัน และอ่ืนๆ เป็นต้น เพื่อให้
บุคลำกรทุกระดบัมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัตั้งแต่กระบวนกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรจดัท ำค  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรจนถึงกำรติดตำมและประเมินผล
หลงัส้ินสุดกำรรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ในแต่ละรอบตำมท่ีก ำหนด คือ 6 และ 12 เดือน  

3) มีกำรผูกมัด (Commitment) ต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กร
และมีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนท่ีไดรั้บกำรถ่ำยทอดมำอยูใ่นควำมรับผิดชอบโดยตรง 
โดยทุกส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ไดก้  ำหนดตวัช้ีวดัตำมภำรกิจของหน่วยงำน และสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดักระทรวง/ส ำนกังำนปลดัฯ  

4) มีกำรจดัท ำขอ้ตกลงท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในทุกระดบั มีรำยละเอียด
เก่ียวกบัตวัช้ีวดั และเป้ำหมำย รวมถึงเกณฑก์ำรประเมินผลควำมส ำเร็จท่ีสำมำรถวดัผล
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ไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม โดยไดมี้กำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรระหว่ำงผูบ้ริหำร
ระดบัสูงกบัผูอ้  ำนวยกำรส ำนัก/ ศูนย/์ กลุ่ม และมีกำรถ่ำยทอดไปยงับุคคล ซ่ึงได้ก  ำหนดให้
บุคลำกรในหน่วยงำนน ำตวัช้ีวดับุคคลมำใชป้ระกอบกำรเล่ือนเงินเดือน 

5) มีระบบในกำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรปฏิบติัรำชกำรและกำรประเมินผล
ส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยท่ีถ่ำยทอดลงไปในแต่ละระดบั เพื่อติดตำม ก ำกบัให้มีกำร
ด ำเนินกำรใหบ้รรลุเป้ำหมำยโดยรวมขององคก์ำร โดยใชร้ะบบกำรประเมินผลกำรถ่ำยทอด
ตวัช้ีวดัสู่ระดบับุคคล (ระบบ e-IPA) ในกำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้ 

    ปัญหำอปุสรรคทีพ่บ   
1) ปัญหำด้ำนบุคลำกร มีกำรปรับเปล่ียนบุคลกรผูรั้บผิดชอบตัวช้ีวดับ่อย  

ท ำให้ขำดควำมต่อเน่ือง และบุคลำกรส่วนใหญ่มองว่ำกำรจดัท ำค  ำรับรองกำรปฏิบติั
รำชกำรเป็นภำระงำนท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึน 

2) ปัญหำกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
กพร.ทส. ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบกำรประเมินผล
กำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัสู่ระดับบุคคล (ระบบ e-IPA) ตำมรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด พบว่ำ 
หน่วยงำนส่วนใหญ่ยงัเขียนรำยงำนยงัไม่ถูกตอ้ง ไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์กำรให้คะแนน 
ประเมินตนเองสูงกวำ่ท่ีด ำเนินกำรจริง บำงหน่วยงำนใชแ้บบฟอร์มผดิจะส่งผลท ำใหก้ำร
รำยงำนผิดไปด้วย สำเหตุเกิดจำกยงัไม่เข้ำใจ รำยละเอียดตัวช้ีวดั (IPA Template)  
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน รูปแบบกำรรำยงำนตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนดใหร้ำยงำน ท ำใหต้อน
ลงมือปฏิบติัไม่ตรงกบัเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ครบถว้น กำรเก็บ
หลกัฐำนกำรด ำเนินงำนไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงในกำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  
          1) เพิ่มควำมถ่ีในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกร โดยกำรจัด
ประชุมยอ่ยเพื่อช้ีแจงเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร หรือใชก้ำร
ประสำนติดตำมทำงโทรศพัท ์ทำงอีเมล ์เป็นตน้ เพื่อใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกั
ถึงประโยชน์ท่ีได้จำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ไม่มองว่ำ 
ค ำรับรองเป็นกำรเพิ่มภำระงำน แต่เป็นกำรควบคุม ก ำกบังำนท่ีทุกหน่วยงำนท ำอยูแ่ลว้ 
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ใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยเพิ่มกฎ กติกำ กรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำน กำรติดตำม
ประเมินผล ให้ทุกหน่วยงำนมีทิศทำงกำรด ำเนินงำนแบบเดียวกัน ส่งผลให้บรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำน และสป.ทส.ได ้
   2) เพิ่มควำมถ่ีในกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report จำก 2 รอบระยะเวลำ คือ 6 เดือน และ 12 เดือน เป็น รำยไตรมำส หรือทุกเดือน 
ซ่ึงหำกหน่วยงำนใดมีปัญหำอุปสรรคระหว่ำงด ำเนินกำร ผูป้ระเมินจะไดท้ ำกำรตรวจให้
ค  ำแนะน ำ เพื่อหำแนวทำงแกไ้ข ไดท้นัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำน
ของทุกหน่วยงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดได ้  
 
4.4 กำรติดตำมและสอบทำนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบกำรประเมินผล  
กำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดัสู่ระดับบุคคล (ระบบ e-IPA) 
 ระบบกำรประเมินผลกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัสู่ระดบับุคคล (ระบบ e-IPA) เป็นระบบ
ท่ีคิดคน้ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือติดตำมควำมกำ้วหนำ้และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร โดยมีรำยละเอียดตวัช้ีวดัและขอ้มูลต่ำงๆ ของหน่วยงำน
ระดบัส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดั สป.ทส. เพื่อให้สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสะดวก รวดเร็ว ผูบ้ริหำรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สำมำรถเรียกดู
ขอ้มูลยอ้นหลงัไดต้ั้ งแต่ปี พ.ศ.2552-ปัจจุบนั ผ่ำนเวบ็ไซต์ กพร.ทส. หรือ เวบ็ไซต์กระทรวง  
ทำง URL http://ipa.mnre.go.th/home/index.php ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กพร.ทส.  
ได้ก  ำหนดให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ผ่ำนระบบ e-IPA จ ำนวน  
2 รอบเวลำ คือ รอบ 6 เดือน ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม และรอบ 12 เดือน ภำยในวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2560 
 

http://ipa.mnre.go.th/home/index.php
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ภาพ 4 ระบบกำรประเมินผลกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัสู่ระดบับุคคล (ระบบ e-IPA) 
 

ท่ีมา. จำก http://ipa.mnre.go.th/home/index.php : ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   
 กำรติดตำมและกำรสอบทำนกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ประกอบด้วย  กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ใน
ประเด็นดังต่อไปน้ี คือ กำรส่งรำยงำนเขำ้ระบบ e-IPA ประเด็นควำมสอดคลอ้งระหว่ำงกำร
เลือกใช้แบบฟอร์ม ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  เกณฑ์กำรให้คะแนน  ค  ำช้ีแจงกำรปฏิบัติงำน/
มำตรกำรท่ี ได้และหลักฐำนอ้ำงอิ ง ว่ ำมี ควำมครบถ้วนและสอดคล้องกันหรือไม่  
โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของปัญหำอุปสรรคท่ีพบในภำพรวม ดงัน้ี 
 4.4.1 กำรติดตำมและกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ 
e-IPA รอบ 6 เดือน 
      1) กำรส่งรำยงำนรอบ 6 เดือน ผ่ำนระบบ e-IPA พบว่ำ มีหน่วยงำนท่ีรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด จ ำนวน 26 หน่วยงำน จำก 28 หน่วยงำน  
(สตป. ไม่รำยงำนตวัช้ีวดั 1.1 บูรณำกำร และ สนย. ไม่รำยงำนตวัช้ีวดัท่ี 2 : ควำมพึงพอใจของ
ผูรั้บบริกำร) คิดเป็นร้อยละ 92.86 
    2)  กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  โดยสำมำรถ
สรุปสำระส ำคญัในภำพรวม ดงัน้ี 

http://ipa.mnre.go.th/home/index.php


71 
 

    (1) กำรเลือกใช้แบบฟอร์ม พบว่ำ มีหน่วยงำน จ ำนวน 13 หน่วยงำนท่ียงั
แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง และไม่ตรงประเภทตัวช้ีวดั เน่ืองจำกยงัสับสนเร่ืองกำรใช้
แบบฟอร์มเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ ส่วนใหญ่เป็นตวัช้ีวดัเป็นเชิงคุณภำพแต่เลือกใช้
แบบฟอร์มเชิงปริมำณ  ซ่ึงแบบฟอร์มจะคลำ้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ศทส, สพบ. สสภ. 1  3  6 7 
8 9 10 11 13 14 และ15  ส่วนหน่วยงำนอ่ืนๆ เลือกใชแ้บบฟอร์มไดถู้กตอ้ง 
      (2) หัวข้อ “ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน” พบว่ำ มีหน่วยงำน จ ำนวน  
18 หน่วยงำน ซ่ึงบำงตวัช้ีวดัยงัรำยงำนไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์กำรให้คะแนน กำรค ำนวณ
คะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน และค ำช้ีแจงกำรปฏิบติัรำชกำรฯ ไดแ้ก่ สบก. สนย. สบร. 
สกบ. ศทส. และกกม. สสภ. 1  2 3 5 6  8 9 10 11 13 14 และ 15  ส่วนหน่วยงำนอ่ืนๆ รำยงำน
ไดส้อดคลอ้งในประเดน็ดงักล่ำวแลว้ 
     (3) หั วข้ อ  “กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนิ น งำน ” พบว่ ำ  
มีหน่วยงำน จ ำนวน  25 หน่วยงำน ซ่ึงบำงตัวช้ีวดัยงัรำยงำนไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูล 
ผลกำรด ำเนินงำน และเกณฑ์กำรให้คะแนน ได้แก่  สบก. สนย. สตป.  สรป. สกบ. 
สพบ. ศทส. กตน. กกม. ศปท. และสสภ.1-15 ส่วนหน่วยงำนอ่ืนๆ รำยงำนไดส้อดคลอ้ง
ในประเดน็ดงักล่ำวแลว้ 
    (4) หัวขอ้ “ค ำช้ีแจงกำรปฏิบติังำน/มำตรกำรท่ีไดด้ ำเนินกำร” พบว่ำ มี
บำงหน่วยงำน จ ำนวน  16 หน่วยงำน ซ่ึงมีบำงตัวช้ีวดัเขียนรำยงำนไม่สอดคลอ้งกบั
เกณฑ์กำรให้คะแนน และกำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ สบก. กตน. 
ศ ท ส . ศ ป ท . ส ส ภ .1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 แ ล ะ  14 ส่ ว น ห น่ ว ย ง ำน อ่ื น ๆ  
ไดด้ ำเนินกำรไดส้อดคลอ้งกบัประเดน็ดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้   
    (5) หัวข้อ  “หลักฐำนอ้ำงอิง” พบว่ำ มีบำงหน่วยงำน  จ ำนวน  4 
หน่วยงำน ซ่ึงบำงตวัช้ีวดัไม่ระบุหลกัฐำนอำ้งอิงใหส้อดคลอ้งกบัค ำช้ีแจงฯ โดยไม่ระบุ
เลขดชันีหลกัฐำนอำ้งอิงท่ีให้ตรงกบัเลขดชันีท่ีระบุไวท้ำ้ยค ำบรรยำย หัวขอ้ “ค ำช้ีแจง
กำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร”  ได้แก่  สบก . สรป . สกบ . และศทส .   
ส่วนหน่วยงำนอ่ืนๆ ไดด้ ำเนินกำรไดส้อดคลอ้งกบัประเดน็ดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้ 
    3) ผลกำรประเมินคะแนนตวัช้ีวดัฯ ของหน่วยงำนในสังกดั สป.ทส.ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 รอบ 6  เดือน จ ำนวน 28 หน่วยงำน 
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ตำรำง 4   
ผลกำรประเมินคะแนนตวัช้ีวดั รอบ 6 เดือน 
ล ำดับที ่ หน่วยงำน คะแนนประเมิน 

ตนเอง 
คะแนนจำกกำรประเมิน 
โดยผู้ประเมินอสิระ 

หมำยเหตุ 

1 สบก. 1.6770 1.9577 หกัคะแนนเฉพำะ
ตวัช้ีวดัท่ี 4 PMQA 
ส่วนตวัช้ีวดัอ่ืนๆ
ประเมินตำมผลกำร
ด ำเนินงำนจริงท่ีทุก
หน่วยงำนด ำเนินกำร
เม่ือเทียบกบัเกณฑ์
กำรใหค้ะแนน ตำม
แนวทำงและประเด็น
กำรประเมินผลใน
ตำรำงท่ี 2 

2 สนย.    1.5405 1.6407 
3 สตป.   1.6359 1.8360 
4 สบร. 2.7400 2.9774 
5 ศทส.      1.5184 1.8185 
6 สรป. 1.6581 1.8073 
7 สกบ. 1.1404 1.4905 
8 สพบ.   1.9570 2.1571 
9 กตน.      2.7022 2.7023 
10 กกม. 3.2675 3.3945 
11 ศปท. 1.5229 1.6666 
12 กพร.ทส. 2.4643 2.6144 
13 สสภ.1 2.7873 2.7872 
14 สสภ.2 2.7294 2.7295 
15 สสภ.3 2.6893 2.6893 
16 สสภ.4 2.6321 2.6326 
17 สสภ.5 2.8946 2.8947 

18 สสภ.6 2.5979 2.7479  
19 สสภ.7 2.3395 2.3396  
20 สสภ.8 2.7173 2.7173  
21 สสภ.9 2.8954 2.8854  
22 สสภ.10 2.6336 2.6337  
23 สสภ.11 2.9450 2.9451  
24 สสภ.12 2.7501 2.7502  
25 สสภ.13 2.7907 2.7908  
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ล ำดับที ่ หน่วยงำน คะแนนประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนจำกกำรประเมิน 
โดยผู้ประเมินอสิระ 

หมำยเหตุ 

26 สสภ.14 2.6653 2.6655  
27 สสภ.15 2.9095 2.9096  
28 สสภ.16 2.7522 2.7524  
คะแนนเฉลีย่ 2.3527 2.4976  

 4. 4.2 กำรติดตำมและสอบทำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนผำ่นระบบ e-IPA รอบ 12 เดือน 
    1) กำรส่ งรำยงำนรอบ 12 เดื อน ผ่ ำนระบบฯ พบว่ ำ มีหน่ วยงำน จ ำนวน  
27 หน่วยงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทันตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  คิดเป็นร้อยละ 96.43 
(ยกเวน้ สนย. ไม่รำยงำนตวัช้ีวดัท่ี 2 : ควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร) 
     2) กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  
        (1) กำรเลือกใช้แบบฟอร์ม พบว่ำ ทุกหน่วยงำนเลือกใช้แบบฟอร์มได้
ถูกตอ้งและตรงกบัประเภทตวัช้ีวดั   
        (2) หัวข้อ  “ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน” พบว่ำ มี เพี ยง 3 หน่วยงำน 
ซ่ึงมีบำงตวัช้ีวดัท่ีรำยงำนไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ำรใหค้ะแนน กำรค ำนวณคะแนนจำก
ผลกำรด ำเนินงำน  และค ำช้ีแจงกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ สตป . ศปท . และกกม .   
ส่วนหน่วยงำนอ่ืนๆ รำยงำนไดส้อดคลอ้งในประเดน็ดงักล่ำวแลว้ 
    (3) หัวข้อ “กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน” พบว่ำ มีหน่วยงำน 
จ ำนวน  8 หน่วยงำน ซ่ึงบำงตวัช้ีวดัยงัรำยงำนไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำน 
และเกณฑก์ำรใหค้ะแนน ไดแ้ก่  สบก. สตป. สบร. สรป. สกบ. ศทส. ศปท. และสสภ.14 
ส่วนหน่วยงำนอ่ืนๆ รำยงำนไดส้อดคลอ้งในประเดน็ดงักล่ำวแลว้ 
       (4) หัวขอ้ “ค ำช้ีแจงกำรปฏิบติังำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร” พบว่ำ มี
หน่วยงำนจ ำนวน 11 หน่วยงำน รำยงำนยงัไม่สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนเกณฑก์ำร
ใหค้ะแนน และกำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ สบก. สกบ. ศทส. ศปท. 
สสภ. 2 3 4 5 14 และ 15 ส่วนหน่วยงำนอ่ืนๆ ไดด้ ำเนินกำรไดส้อดคลอ้งกบัประเด็น
ดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้ 
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      (5) หัวขอ้ “หลกัฐำนอำ้งอิง” พบว่ำ ทุกหน่วยงำนสำมำรถระบุหลกัฐำน
ไดส้อดคลอ้งกบัค ำช้ีแจงกำรปฏิบติัรำชกำร 
   3) ผลกำรประเมินคะแนนตัวช้ีวดัฯ ของหน่วยงำนในสังกัด สป.ทส.ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 รอบ 12  เดือน จ ำนวน 28 หน่วยงำน 

ตำรำง 5 
ผลกำรประเมินคะแนนตวัช้ีวดั รอบ 12 เดือน 
ล ำดับที ่ หน่วยงำน คะแนนประเมิน 

ตนเอง 
คะแนนจำกกำรประเมิน
โดยผู้ประเมินอสิระ 

หมำยเหตุ 

1 สบก. 4.4658 4.5500 หกัคะแนนเฉพำะ
ตวัช้ีวดัท่ี 4 PMQA 
ส่วนตวัช้ีวดัอ่ืนๆ
ประเมินตำมผลกำร
ด ำเนินงำนจริงท่ีทุก
หน่วยงำนด ำเนินกำร
เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ำร
ใหค้ะแนนตำมแนวทำง
และประเด็นกำร
ประเมินผล ในตำรำงท่ี 2 

2 สนย.    3.7045 3.5702 
3 สตป.   4.8047 4.9642 
4 สบร. 3.9148 3.5859 
5 ศทส.      2.3583 2.6980 
6 สรป. 4.3875 3.5143 
7 สกบ. 3.8074 4.0780 
8 สพบ.   3.9968 3.7896 
9 กตน.      4.7925 4.1000 
10 กกม. 4.8241 4.8500 
11 ศปท. 3.6952 3.7240 
12 กพร.ทส. 3.3324 3.6280 
13 สสภ.1 4.7000 4.700 
14 สสภ.2 4.5077 4.4100  
15 สสภ.3 4.4138 4.0734  
16 สสภ.4 4.1843 4.6338  
17 สสภ.5 4.4260 4.3154  
18 สสภ.6 4.2939 4.4500  
19 สสภ.7 4.6199 4.0971  
20 สสภ.8 4.5199 4.6000  



75 
 

ล ำดับที ่ หน่วยงำน คะแนนประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนจำกกำรประเมิน
โดยผู้ประเมินอสิระ 

หมำยเหตุ 

21 สสภ.9 4.4288 4.6000  
22 สสภ.10 4.6000 4.6000  
23 สสภ.11 4.5956 3.9236  
24 สสภ.12 4.4398 4.6000  
25 สสภ.13 3.8711 3.9500  
26 สสภ.14 4.5235 4.6000  
27 สสภ.15 4.6000 4.6000  
28 สสภ.16 4.6000 4.6000  
คะแนนเฉลีย่ 4.2991 4.2075  

 
ตำรำง 6 
กำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม  
ในสังกดั สป.ทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2560 
ล ำดับ หน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. เปรียบเทียบ 

ปี 59 กบั ปี 60 2558 2559 2560 
1 สบก. 3.8840 4.7969 4.5500 ลดลง 
2 สนย.    4.0530 3.9622 3.5702 ลดลง 

3 สตป.   4.8352 5.0000 4.9642 ลดลง 

4 สบร. 4.3561 4.6230 3.5859 ลดลง 

5 ศทส.      4.3374 3.7304 2.6980 ลดลง 
6 สรป. 4.8180 4.9410 3.5143 ลดลง 
7 สกบ. 3.8479 4.3512 4.0780 ลดลง 
8 สพบ.   4.7284 4.9546 3.7896 ลดลง 

9 กตน.      4.9600 4.2000 4.1000 ลดลง 
10 กกม. 4.9280 4.8234 4.8500 เพิ่มข้ึน 
11 ศปท. - - 3.7240 - 
12 กพร.ทส. 4.1602 3.7692 3.6280 ลดลง 
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ล ำดับ หน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. เปรียบเทียบ 
ปี 59 กบั ปี 60 2558 2559 2560 

13 สสภ.1 - 4.4085 4.700 เพิ่มข้ึน 
14 สสภ.2 - 4.2585 4.4100 เพิ่มข้ึน 
15 สสภ.3 - 4.6190 4.0734 ลดลง 
16 สสภ.4 - 4.6845 4.6338 ลดลง 
17 สสภ.5 - 4.6285 4.3154 ลดลง 
18 สสภ.6 - 5.0000 4.4500 ลดลง 
19 สสภ.7 - 4.8270 4.0971 ลดลง 
20 สสภ.8 - 5.0000 4.6000 ลดลง 
21 สสภ.9 - 5.0000 4.6000 ลดลง 
22 สสภ.10 - 5.0000 4.6000 ลดลง 
23 สสภ.11 - 5.0000 3.9236 ลดลง 
24 สสภ.12 - 5.0000 4.6000 ลดลง 
25 สสภ.13 - 4.9764 3.9500 ลดลง 
26 สสภ.14 - 5.0000 4.6000 ลดลง 
27 สสภ.15 - 5.0000 4.6000 ลดลง 
28 สสภ.16 - 4.6500 4.6000 ลดลง 

หมำยเหตุ : 1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สสภ. 1 – 16 สังกดักรมควบคุมมลพิษ  และศปท. 
จดัท ำค  ำรับรองฯ คร้ังแรกในปี 60 

2. ผลคะแนนปี 59 ไม่มีกำรหกัคะแนนเกิดจำกกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน  
3. ผลคะแนนปี 60  หักคะแนนเฉพำะตัวช้ีว ัดท่ี  4 ตำมแนวทำงกำร

ประเมินผล หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรและแสดงหลกัฐำนไดต้ำมแนวทำงท่ีก ำหนด ส่วน
ตวัช้ีวดัอ่ืนๆ เป็นผลกำรด ำเนินงำนจริงท่ีทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรไดเ้ม่ือเทียบกบัเกณฑ์
กำรใหค้ะแนนในแต่ละตวัช้ีวดั  
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ปัญหำอปุสรรค  
1. ช่วงควำมถ่ีในกำรรำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง เขำ้ระบบ  

e-IPA มีน้อยเกิน  คือ รอบ 6 และ 12 เดือน ส่งผลให้หน่วยงำนส่วนใหญ่รำยงำนไม่
ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน เกณฑ์กำรให้คะแนน กำรค ำนวณ
คะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน ค ำช้ีแจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรท่ีได้ด ำเนินกำร และ
หลกัฐำนอำ้งอิง  เพื่อหน่วยงำนส่วนใหญ่จะเก็บขอ้มูลเฉพำะใกลร้อบระยะเวลำท่ีตอ้ง
รำยงำนท ำใหข้ำดควำมต่อเน่ือง หรือลืมวำ่ตอ้งรำยงำนอะไรบำ้ง 

2.  แนวทำงกำรประเมินผลไม่มีกำรหักคะแนนรำยตวัช้ีวดั (ยกเวน้ตวัช้ีวดัท่ี 4) 
ท ำให้ทุกหน่วยงำนขำดแรงกระตุน้ ในกำรด ำเนินงำน ท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเกณฑก์ำรใหค้ะแนนได ้

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มควำมถ่ีในกำรรำยงำนควำมกำ้วหนำ้เขำ้ระบบ  e-IPA ใหม้ำกข้ึนอยำ่งนอ้ยเป็น

รำยไตรมำส หรือ 6 คร้ัง/ปี หรือทุกเดือน  
2. ควรเพิ่มควำมถ่ีในกำรอบรมกำรเขียนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเพิ่มข้ึนจำก 1 คร้ัง/ปี 

 เป็น รำยไตรมำส หรือจดัคลินิกเพื่อให้ค  ำปรึกษำแนะน ำทุกหน่วยงำนให้มีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจกำรเขียนรำยงำนมำกยิง่ข้ึน 

3.  ควรเพิ่มมำตรกำรหรือแนวทำงกำรประเมินผลให้มีควำมเขม้ขน้มำกข้ึนเพื่อกระตุน้ 
ให้ทุกหน่วยงำนช่วยกันขับเคล่ือนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ 
อย่ำงแทจ้ริง  เช่น จดัสรรส่ิงจูงใจ  ประเภท เงินรำงวลั ใบประกำศเกียติคุณ หรือมอบโล่เกียรติคุณ 
ส ำหรับหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรไดต้ำมเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด เป็นตน้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 จำกกำรศึกษำ เร่ือง กำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบัองคก์รลงสู่
ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่มในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ผูศึ้กษำไดใ้ช้วิธีกำรศึกษำ 4 วิธี คือ (1) ศึกษำจำกเอกสำร โดยได้ท ำกำรศึกษำแนวคิด
ทฤษฎี เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำน 
กำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบัองค์กรลงสู่ระดับบุคคล ขอ้มูลจำกเอกสำรท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น หนังสือ วิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ขอ้มูลหลกัฐำนต่ำงๆท่ีมีอยู่รวมทั้งได้
สืบค้นจำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (2) กำรลงพื้นท่ีโดยได้ลงพื้นท่ี ณ สถำนท่ีตั้ ง
หน่วยงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเจรจำตวัช้ีวดั ช้ีแจงกรอบกำรประเมินผลตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี และกำรสัมภำษณ์เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัของแต่ละส ำนกั/
ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดั สป.ทส.  (3) กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูศึ้กษำได้ปฏิบติังำน 
รวบรวมและจดบันทึกระหว่ำงปฏิบัติงำนจริง และ(4) กำรติดตำมและสอบทำน 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบกำรประเมินผลกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดัสู่ระดับ
บุคคล e-IPA พบว่ำ หน่วยงำนส่วนใหญ่ไดมี้กำรน ำเคร่ืองมือในกำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย  
โดยสำมำรถสรุปผลจำกกำรศึกษำกำรด ำเนินงำน  ปัญหำอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำน ดงัน้ี 

5.1.1 ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มมีแนวทำง 
ในกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  มีกำรจัดท ำแผนท่ียุทธศำสตร์  (Strategy Map) ระดับ สป.ทส. และ 
มีกำรแสดงให้เห็นถึงระบบในกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดั และเป้ำหมำยจำกระดับ สป.ทส  
สู่ระดบัส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม และระดบับุคคลเพื่อผลกัดนัให้เกิดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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2) มีกำรส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจอยำ่งทัว่ถึงและภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 
เพื่อให้บุคลำกรในองค์กรทรำบถึงวิธีกำร/กระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดัและ
เป้ำหมำยจำกระดบัองคก์ำรลงสู่ระดบัหน่วยงำนและระดบับุคคลมีกำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้ใน
กำรปฏิบติัรำชกำรและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยในแต่ละระดับ  
และมีกำรสรุปประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี (ผลคะแนน) ครบทุกระดบั 

3) มีกำรผูกมัด (Commitment) ต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กำร
และมีควำมรับผดิชอบต่อผลงำนท่ีไดรั้บกำรถ่ำยทอดมำอยูใ่นควำมรับผดิชอบโดยตรง 

4) มีกำรจัดท ำข้อตกลงท่ี เป็นลำยลักษณ์อักษรในทุกระดับ  โดยมี
รำยละเอียดเก่ียวกบัตวัช้ีวดั และเป้ำหมำย รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินผลควำมส ำเร็จท่ี
สำมำรถวดัผลไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม 

5) มีระบบในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติรำชกำรและ 
กำรประเมินผลส ำเร็จตำมตัวช้ีว ัดและเป้ำหมำยท่ีถ่ำยทอดลงไปในแต่ละระดับ  
เพื่อติดตำม ก ำกบัใหมี้กำรด ำเนินกำรใหบ้รรลุเป้ำหมำยโดยรวมขององคก์ำร 

5.2 ปัญหำอปุสรรค 
5.2.1  มีกำรเปล่ียนแปลงบุคลำกรผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั/กพร.หน่วยงำนบ่อย

และขำดกำรถ่ำยทอดงำนไปยงัผูม้ำรับช่วงงำนใหม่  ผูท่ี้เขำ้มำปฏิบัติงำนใหม่ยงัขำด
ควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินงำน เช่น วิธีกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรเขียนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน และกำรเลือกใชแ้บบฟอร์มต่ำงๆ เป็นตน้ 
   5.2.2 บำงส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ยงัมีกำรส่ือสำรท่ีคลำดเคล่ือนจำกควำมเป็นจริง
ระหวำ่ง กพร.หน่วยงำนกบั ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั 
 5.2.3 ทศันคติของผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดับำงคน มองว่ำกำรจดัท ำค  ำรับรองกำร
ปฏิบติัรำชกำรเป็นกำรเพิ่มภำระงำน 

5.2.4 บำงส ำนัก/ศูนย/์กลุ่มไม่มีกำรระบุเง่ือนไข/ปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุม
ได้ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดันั้นๆไวใ้นรำยละเอียดตวัช้ีวดั (Template) 
ส่งผลใหเ้กิดกำรต่อรองและควำมไม่เขำ้ใจในกำรใชดุ้ลพินิจของผูต้รวจประเมิน 

5.2.5 บำงส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ยงัขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดตวัช้ีวดัระดบั
ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ท ำใหช่้วงท่ีตอ้งปฏิบติังำนด ำเนินกำรยงัไม่ถูกตอ้ง 
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  5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิม่ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
      จำกกำรศึกษำพบวำ่มีขอ้เสนอแนะและแนวทำงกำรปฏิบติังำน ดงัน้ี  
    5.3.1 กอง/ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ควรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจใหแ้ก่บุคลำกรผูท่ี้เขำ้มำ
รับช่วงต่อ โดยใชร้ะบบพี่เล้ียง กำรจดัคลินิกใหค้  ำปรึกษำ ในกรณี กพร. หน่วยงำน มีควำม
เขำ้ใจท่ีคลำดเคล่ือนหรือไม่ชดัเจน ควรประสำนหรือสอบถำมมำท่ี กพร.ทส. เพื่อจะไดช้ี้แจง
รำยละเอียดใหเ้กิดควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั 

5.3.2 ควรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน เพื่อใหผู้ม้ำปฏิบติังำนต่อ
สำมำรถศึกษำงำนไดเ้อง ส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนมีควำมต่อเน่ือง 
     5.3.3  กพร.ทส. ควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในกำรประเมินผลตวัช้ีวดับุคคลให้ชดัเจน
มำกข้ึน และสอดคลอ้งกบัภำรกิจของหน่วยงำน ตวัช้ีวดับุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยตอ้ง
เหมำะสมกบังำน ศกัยภำพของบุคลำกร และควำมเป็นไปไดข้องกำรปฏิบติัตำมตวัช้ีวดั 
และควรก ำหนดตวัช้ีวดัเฉพำะท่ีส ำคญัและเป็นโครงกำรท่ีบุคคลนั้นท ำจริงเท่ำนั้น และ
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงำนและควำมสำมำรถของบุคคลในกำรปฏิบติังำนจริง 
    5.3.4 กพร.ทส. ควรก ำหนดให้ทุกส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ลดจ ำนวนตวัช้ีวดัไม่
มำกไม่น้อยเกินไป และก ำหนดตัวช้ีวดัให้เป็นเชิงคุณภำพมำกกว่ำเชิงปริมำณ และ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงำนอยำ่งตรงไปตรงมำ เพื่อไม่สร้ำงภำระงำนท่ีมำกจนเกินไป 

5.3.5 กพร.ทส. ต้องเพิ่มควำมถ่ีในกำรช้ีแจง และท ำควำมเข้ำใจกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหต้ระหนกั และเห็นประโยชน์ของกำรจดัท ำค  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร 
เพื่อปรับทศันคติท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวใหดี้ข้ึน 

5.3.6 กอง/ส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ควรเปิดโอกำสให้ทุกคนในหน่วยงำนได้มี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนดตวัช้ีวดั หลกัเกณฑ ์อำจจะจ ำแนกตำมลกัษณะงำนท่ีท ำ  

5.3.7 กอง/ส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ควรก ำหนดปัญหำอุปสรรคเป็นตวัช้ีวดั เพื่อจะ
ไดแ้กไ้ขปัญหำต่ำงๆ ในกำรท ำงำน และเป็นกำรพฒันำองคก์รดว้ย เพื่อช่วยให้เกิดกำร
พฒันำและกำรเรียนรู้ สำมำรถแกไ้ขปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำนได ้

5.3.8 ผูบ้ริหำรควรให้ควำมส ำคญั เร่ืองกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดับส ำนัก/
ศูนย/์กลุ่ม จนถึงตวัช้ีวดัระดับบุคคล ควรมอบหมำยงำนให้ตรงกับต ำแหน่ง ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และสอดคลอ้งกบัภำรกิจขององคก์ร มีกำรประเมินตวัช้ีวดัในหลำยดำ้น
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โดยดูผลงำนด้ำนเอกสำร ผลงำนเชิงประจกัษ์ ท่ีบุคลำกรสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพื่อเป็นกำรสะท้อนกลับผลกำรด ำเนินงำนและ 
ค่ำเป้ำหมำยท่ีองคก์รก ำหนด 
    นอกจำกน้ี จำกกำรศึกษำในคร้ังน้ีผูศึ้กษำยงัเห็นว่ำกำรน ำตวัช้ีวดัระดบัส ำนกั/
ศูนย/์กลุ่ม ถ่ำยทอดไปยงัระดบับุคคล เพื่อเป็นเกณฑก์ำรเล่ือนขั้นเล่ือนเงินเดือน เป็นกำร
สร้ำงโอกำสให้กับบุคลำกรในองค์กรได้สร้ำงควำมสนิทสนมให้กับผูบ้ ังคับบัญชำ 
ลดกำรใชร้ะบบอุปถมัภ ์ถือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจสู่บุคลำกรเป็นรำยบุคคล ให้ทุกคนมี
กำรบริหำรงำนในหนำ้ท่ีของตนแบบเบด็เสร็จ เพื่อพฒันำศกัยภำพของตนเองตำมควำม
ตอ้งกำรขององค์กรได ้และสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได้ทุกฝ่ำยในกรณีท่ีภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยมีควำมเช่ือมโยงกนั  
  ทั้งน้ี องคก์รจะประสบควำมส ำเร็จหรือไม่นั้นกข้ึ็นอยูก่บักำรบริหำรจดักำรของ
ผูบ้ริหำรหรือผูบ้งัคบับญัชำในกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัดงักล่ำวให้เกิดควำมเช่ือมโยง และ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั และสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยขององคก์รไดม้ำกนอ้ยเพียงใด 

5.4 กำรอภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน 
   กำรศึกษำกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัองคก์รลงสู่ระดบัระดบัส ำนกั/
ศูนย/์กลุ่ม/สถำบนั ในสังกดั สป.ทส. มีประเดน็กำรอภิปรำย ดงัน้ี  
 5.4.1  แนวทำงกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัองคก์รลงสู่ระดบัระดบัส ำนกั/
ศูนย/์กลุ่ม/สถำบนั ในสังกดั สป.ทส. มำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรขบัเคล่ือนกำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่
กำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีองคก์รก ำหนด   

 ในกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดับองค์กรลงสู่ระดับระดบัส ำนัก/ศูนย/์
กลุ่ม/สถำบัน ในสังกัด สป.ทส. เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกลไกและ
ระบบกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัภำระ
รับผิดชอบ หลกัประสิทธิผล และหลกัประสิทธิภำพ ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล
ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ซ่ึงขั้นตอนกระบวนกำรจะต้องท ำกำรแปลง
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวดั และค่ำเป้ำหมำยท่ีปรำกฏอยู่ในแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำร  
มำก ำหนดเป็นตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำยของระดบัหน่วยงำนและระดบับุคคลในองคก์ำร 
โดยตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำยท่ีถ่ำยทอดสู่ระดบัหน่วยงำนและระดบับุคคลหน่วยงำนตอ้ง
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มีควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงต่อควำมส ำเร็จของตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำยขององค์กำร และ 
ในทุกระดับต้องจัดท ำเป็นข้อตกลงระหว่ำงกัน (Internal Performance Agreement: IPA) 
สอดคล้องกับ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ฉบับท่ี 5 (2545) มำตรำ 3/1 
ก ำหนดว่ำ “กำรบริหำรรำชกำรต้องเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ ลดขั้นตอน 
ปรับปรุงคุณภำพกำรใหบ้ริกำร และตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งให้ค  ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผูป้ฏิบติัรำชกำร มีกำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ทั้งน้ี ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจโดยจะต้องมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงำน”  และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ World Bank (อำ้งถึงใน สุพิณ เกชำคุปต์, 2556, หน้ำ 74)  ได้
อธิบำยว่ำ  รัฐตอ้งกระจำยอ ำนำจให้กบัผูป้ฏิบติั มีผลงำนเป็นเป้ำหมำย รู้จกัรับผิดชอบ
เป้ำหมำยองคก์ำร ก ำหนดขอบเขตงำน ตอ้งท ำงำนเชิงรุก มีค  ำตอบท่ีหลำกหลำย พร้อม
ให้ควำมส ำคญักบัผูช้  ำนำญกำร ยอมรับกำรเปล่ียนแปลงได ้ใชก้ำรเปล่ียนแปลงให้เป็น
โอกำส ให้รำงวลัแก่กลุ่ม และประเมินผลงำนเพื่อปรับปรุงและพฒันำ ใช้มืออำชีพมำจดักำร 
เนน้ผูรั้บผดิชอบตอ้งเป็นมืออำชีพ และสอดคลอ้งกบักำรก ำหนดตวัช้ีวดัระดบับุคคลของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. (2552) อธิบำยไวว้่ำ กำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ระดับองค์กำร คือ กำรคิด 
โดยท่ีเร่ิมตน้ท่ีเป้ำหมำยขององคก์ำร (Smart from the end) หลงัจำกนั้นจึงท ำกำรส ำรวจ
สภำพปัจจุบนัขององค์กำรหรือกำรวินิจฉัยองค์กำร เช่น SWOT Analysis และPMQA 
เป็นตน้ จำกนั้นจึงท ำกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ ด้วยแผนท่ียุทธศำสตร์ (Strategy Map) 
และกำรก ำหนดตัวช้ีวดัระดับองค์กำร สุดท้ำยจึงเข้ำสู่กระบวนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนระดบัองคก์ำร และขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback)  
 นอกจำกน้ีกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดัระดับองค์กรลงสู่ระดับระดับส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม/
สถำบนั ในสังกดั สป.ทส. จะตอ้งมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบติั
รำชกำรตำมกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดัระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล ในสังกัด สป.ทส.  
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนเงิน โดยสป.ทส. ไดมี้กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 2 คร้ัง ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฐิตำรีย ์ทิมจ ำลองเจริญ (2547) อธิบำยไวว้่ำ กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน เป็นกระบวนกำรประเมินค่ำของผู ้ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและ 
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มีมำตรฐำนเดียวกนัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยสังเกตจดบนัทึกและลงควำมเห็น
เก่ียวกบักำรปฏิบัติงำนของผูบ้ังคับบัญชำ ซ่ึงมีเกณฑ์ประเมินท่ีมีประสิทธิภำพและ 
มีควำมเป็นธรรม โดยพิจำรณำจำกคุณภำพและงำนท่ีท ำ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำร
พิจำรณำตอบแทนควำมดีควำมชอบแก่ผูป้ฏิบติังำน โดยกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนตำมรอบ
ระยะเวลำท่ีก ำหนด และสอดคล้องกับ แนวคิดของ สมเกียรติ วฒันศิริชัยกุล และคณะ 
(2553) ไดอ้ธิบำยว่ำ กลยุทธ์กำรเช่ือม KPI กบัระบบกำรประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน ไม่มีองคก์ร
ภำครำชกำรใดท่ีใช้ตัวช้ีว ัดหลัก (KPI รำยบุคคล) มำเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผล 
กำรปฏิบติังำนเพื่อเล่ือนเงินเดือนของบุคลำกรทัว่ทั้งองคก์ร แมจ้ะตั้งเป้ำหมำยไวเ้ลอเลิศ 
เร่ืองน้ีจึงเป็นควำมท้ำทำยท่ีผูบ้ริหำรกำรเปล่ียนแปลงทุกคนอยำกท ำประโยชน์จำกกำร 
น ำ KPI รำยบุคคลมำใช้ในกำรประเมินผลงำน เพื่ อเล่ือนเงินเดือนของ บุคลำกร 
ไดก่้อใหเ้กิดประโยชนท่ี์มีต่อองคก์รและพนกังำน กำรใหค่้ำตอบแทนโดยพิจำรณำจำก  
 1) ผลลพัธ์กำรปฏิบัติงำน เป็นฐำนคิด ช่วยสร้ำงรูปธรรมทั้ ง 6 ด้ำน ของหลัก 
ธรรมำภิบำล อนัไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัควำมโปร่งใส หลกักำรมีส่วนร่วม 
หลกัควำมรับผดิชอบและหลกัควำมคุม้ค่ำ  
 2) ช่วยส่ือสำรให้บุคลำกรทุกคนทรำบวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย พนัธกิจ ทั้งใน
ระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงำนอยำ่งถูกตอ้ง  
 3) ช่วยเป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรปฏิบติัของบุคลำกรทุกระดบัอยำ่ง
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตร์และแผนปฏิบติักำรขององคก์ร โดยดูเลขรหสัยทุธศำสตร์
ในดชันีผลกำรปฏิบติังำนเป็นหลกั 
 4) ช่วยสร้ำงควำมเขำ้ใจในประเด็นต่ำงๆ ในกำรปฏิบติังำนในองคก์ำรใหเ้ป็นไป
อยำ่งเหมำะสม ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 5) เป็นหลกัประกนัควำมส ำเร็จของกำรบริหำรและกำรปฏิบติักำรของทุกฝ่ำย  
เพื่อสร้ำงควำมไดเ้ปรียบกำรทำงแข่งขนัอยำ่งย ัง่ยนื 
 6) เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ใหส้ำมำรถบริหำร "ทุนมนุษย"์ เพื่อกำรตอบสนองต่อ
กำรเปล่ียนแปลงขององคก์ำร 
 7) เป็นเคร่ืองมือในกำรตดัยบุหน่วยงำน กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์รจะมี
กำรเพิ่มและยบุหน่วยงำนใหส้อดรับกบัยทุธศำสตร์ หน่วยงำนใดท่ีไม่มีกระบวนท่ีส่งผล
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ต่อผลลพัธ์ขององค์กรหรือ KPI แสดงว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งมีอยู่ในองค์กร ผูท่ี้เป็น
หวัหนำ้งำนตอ้งรีบท ำควำมเขำ้ใจ KPI ท่ีหน่วยงำนตอ้งรับผดิชอบ 
 8) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชติ้ดตำมแผนยุทธศำสตร์ ว่ำมีกำรปฏิบติังำนให้เป็นไปตำม
แผนหรือไม่ก่อใหเ้กิดผลผลิต (output) หรือผลลพัธ์ (outcome) อะไรบำ้ง 
 9) เป็นกลไกกำรผนึกก ำลงัหรือกำรท ำงำนร่วมกนั (synergy) ดว้ยกำรสร้ำงดชันีช้ีวดัร่วม 
(common KPI) ท ำใหห้น่วยงำนประสำนงำนกนัดีข้ึน ปรับทิศทำง (alignment) ใหไ้ปดว้ยกนั 
 ซ่ึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ สป.ทส. ถือว่ำเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูบ้งัคบับญัชำไดรู้้ถึงจุดเด่น จุดดอ้ยและศกัยภำพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำแต่ละคน เพื่อท่ี
องคก์รจะไดพ้ฒันำจุดเด่นไดอ้ยำ่งเหมำะสมและขณะเดียวกนักไ็ดป้รับปรุงแกไ้ขจุดดอ้ย
ของผูใ้ตบ้ังคบับัญชำ รวมทั้ งพฒันำควำมกำ้วหน้ำในกำรปฏิบติังำนให้เกิดประโยชน์ต่อ
องคก์รอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด   

5.4.2 ปัญหำอุปสรรค รวมถึงขอ้เสนอแนะของหน่วยงำนระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม/
ในสังกดั สป.ทส.  

ปัญหำอปุสรรคกำรปฏบัิติงำน มปีระเด็นกำรอภิปรำย ดังนี ้
     1) ปัญหำด้ำนบุคลำกร ไดแ้ก่ ดำ้นทศันคติของบุคลำกรท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำน
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ซ่ึงบำงคนคิดว่ำเป็นกำรเพิ่มภำระงำน ท ำใหข้ำดควำม
ร่วมมือ และดำ้นควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติังำน เน่ืองจำกมีปรับเปล่ียนผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั
บ่อย ท ำให้ขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฐิตำรีย ์ทิมจ ำลองเจริญ (2547) 
อธิบำยไวว้่ำ องคก์รจะประสบควำมส ำเร็จหรือบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไวน้ั้น กำรจดักำร 
มีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่ง ผูบ้ริหำรจ ำเป็นตอ้งน ำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ 
ทัว่ทั้งองคก์ำร ดงัน้ี 

     (1) กำรบริหำรงำนใหมี้ประสิทธิภำพ ผูบ้ริหำรจะตอ้งใหค้วำมส ำคญักบั
คนหรือทรัพยำกรมนุษยท่ี์องคก์ำรมีอยู ่จึงจ  ำเป็นตอ้งพฒันำบุคลำกรใหมี้ทศันคติท่ีดีต่อ
องค์กำร รวมทั้งกำรเรียนรู้และเขำ้ใจกำรวำงแผนท่ีจะตอ้งท ำอะไรก่อนหลงั ท ำเม่ือไร  
ท่ีไหน ใครเป็นคนท ำ โครงสร้ำงขององค์กำร อ ำนำจหนำ้ท่ีต่ำงๆ ของแต่ละแผนกงำน 
แผนกไหนรับผดิชอบอะไร มีขอบเขตอ ำนำจกำรตดัสินใจไดใ้นระดบัใด เพื่อเป็นกำรลด
ควำมขดัแยง้หรือลดกำรท ำงำนซ ้ ำซอ้นลง  
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       (2) กำรบริหำรงำนเป็นทีม ท่ีมีประสิทธิภำพเป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะท ำให้
องคก์ำรเดินทำงไปสู่จุดหมำยไดส้ ำเร็จ  กำรท ำงำนเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภำพตอ้งมีควำม
จริงใจ ยอมรับควำมคิดเห็นของสมำชิกคนอ่ืนภำยในกลุ่ม ร่วมกนัแกปั้ญหำท่ีเกิดข้ึน 
พร้อมท่ีจะร่วมท ำงำนในหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ ตอ้งให้
ควำมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ยอมรับควำมสำมำรถของผูอ่ื้น ท ำงำนไม่กำ้วก่ำยหน้ำท่ี
ของผูอ่ื้น ตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูร่้วมงำนในทีม มีกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงสมำชิก
เพื่อควำมเขำ้ใจอนัดีต่อกนั มีกฎระเบียบปฏิบติัภำยในกลุ่ม เพิ่มพูนทกัษะควำมสำมำรถ
กำรท ำงำนของสมำชิกกลุ่ม ผูน้  ำตอ้งมีศิลปะในกำรจูงใจให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำร
ร่วมมือในกำรท ำงำนดว้ยควำมเตม็ใจ ผูน้  ำตอ้งเป็นผูจ้ดักำรงำนท่ีดี คอยประสำนงำนทั้ง
ทีมงำนอ่ืนและในทีม ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรท ำงำน คอยสนบัสนุนกำรท ำงำน คอยใหก้ ำลงัใจ
สมำชิกในทีมงำน ดังนั้ น กำรท ำงำนท่ีจะมีประสิทธิภำพ ผูน้  ำ ทีมต้องเป็นผูน้  ำท่ีดี  
มีศกัยภำพในกำรท ำงำนเป็นทีมด้วย สอดคล้องกับ วรภัทร์ ภู่เจริญ และคณะ (2551) 
อธิบำยว่ำ KPI มำจำกค ำว่ำ Key Performance Indicator Indicator คือ ตวัช้ีวดัผล เคร่ืองบ่งบอก และ
Performance คือ สมรรถนะ ขีดควำมสำมำรถ ส่ิงท่ีแสดงออก ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ลกัษณะกำรวดั เช่น เชิงปริมำณ (Quantitative) จะวดัออกมำเป็นตวัเลข อำจจะไม่สะทอ้น
ใหเ้ห็นภำพชดัเจน เช่น ปริมำณแรงงำนต่ำงดำ้วในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี เชิงคุณภำพ 
(Quality) เช่น แบ่งออกเป็นระดับ คือ "ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ไม่ดี" ท่ีแบ่งแบบน้ี
เพรำะเป็นดัชนีท่ีวดัยำกต่อกำรวดัเป็นตัวเลข เป็นเร่ืองของนำมธรรม (Subjective)  
ซ่ึงอำจจะต้องใช้กำรวดัด้วยกำรสอบถำม สังเกต ทดสอบ ตัดสินด้วยผูท้รงคุณวุฒิ  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Frederic W. Taylor (อำ้งถึงใน ชลิดำ ศรมณี, 2556) อธิบำยว่ำ 
คนงำนแต่ละคนเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีสำมำรถจะปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลผลิตของ
องคก์ำรได ้โดยตั้งสมมติว่ำ กำรท ำงำนจะมีประสิทธิภำพสูงสุดนั้นมีอยูว่ิธีเดียวท่ีดีท่ีสุด 
(One best way)  และถือว่ำองค์กำรท่ีจะมีประสิทธิภำพสูงสุดนั้นจะตอ้งข้ึนอยู่กบัส่ิงส ำคญั  
3 อย่ำง คือ กำรเลือกคนท่ีมีควำมสำมำรถสูงสุด (Selection) กำรหำส่ิงจูงใจให้บุคลำกร
เกิดมีก ำลงัใจในกำรท ำงำน (Motivation) และกำรฝึกอบรมใหค้นท ำงำนอยำ่งถูกวธีิ (Training)  

 สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ สำธิต วงศอ์นนัตน์นท ์(2552) ไดศึ้กษำรูปแบบและ
วธีิกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของส่วนรำชกำรส่วนกลำงของไทยซ่ึงผลกำรศึกษำ
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ดงักล่ำวพบวำ่ กำรก ำหนดตวัช้ีวดัและเกณฑก์ำรประเมินของส่วนรำชกำรตำมกรอบของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. พบว่ำส่วนรำชกำรอยู่ในรูปแบบของกำรเจรจำต่อรองระหว่ำง
คณะกรรมกำรเจรจำขอ้ตกลง และตวัแทนส่วนรำชกำร ยงัไม่สอดคลอ้งกบัภำรกิจของ
ส่วนรำชกำร และท่ีผ่ำนมำยงัจดัท ำล่ำช้ำ ซ่ึงในอนำคตควรปรับปรุง และกำรประเมิน
ตนเองยงัมีปัญหำดำ้นควำมถูกตอ้งของขอ้มูล และสร้ำงภำระในดำ้นเอกสำรเป็นจ ำนวน
มำก ซ่ึงในอนำคตจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับรูปแบบและกลไกกำรรำยงำนผลของกำรรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเองให้เหมำะสมมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงผลของกำรศึกษำขำ้งต้น จึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งมีกำรพฒันำขอ้เสนอแนะท่ีช่วยให้รูปแบบและวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ของส่วนรำชกำร ตำมกรอบกำรประเมินของ ส ำนักงำน ก.พ.ร.  
มีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

  สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ว ัชรพงษ์ สุ กิจจำนนท์ (2553) ได้ศึกษำกำร
ประเมินผลกำรเปล่ียนแปลงกำรปฏิบติังำนภำครัฐ : กรณีศึกษำกำรปฏิรูปและกำรพฒันำ
ระบบรำชกำร พบว่ำ กำรปรับปรุงบทบำทภำรกิจ และโครงสร้ำง มีกำรปรับแนวทำงกำร
บริหำร มีกำรปรับปรุงงบประมำณ มีกำรปรับปรุงระบบปฏิบัติงำน มีกำรก ำหนด
แนวทำงใหแ้ก่ส่วนรำชกำร และมีกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง  

  กำรปฏิรูปและพฒันำระบบรำชกำรให้ประสบควำมส ำเร็จนั้น จ  ำเป็นตอ้งให้
ควำมส ำคัญในทุกภำคส่วนประกอบของระบบรำชกำร และผูบ้ริหำรภำครัฐต้องให้
ควำมส ำคญักบัเร่ืองขององคค์วำมรู้ดำ้นทฤษฎีนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบติั โดยพิจำรณำ
ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลว และกำรก ำหนดมำตรกำรทำงนโยบำย
เพื่อใหก้ำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จมำกข้ึน 
      2) ปัญหำกำรส่ือสำร ระหวำ่ง กพร.ทส. และหน่วยงำนในสังกดั สป.ทส. 
เน่ืองจำกบุคลำกรของ กพร.ทส. ผูรั้บผิดชอบในกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัให้แก่หน่วยงำน 
ในสังกดั สป.ทส. มีนอ้ยไม่สำมำรถส่ือสำรไดท้ัว่ถึงทุกคน จึงใชว้ิธีกำรแต่งตั้งบุคลำกร
ของทุกส ำนัก เป็น “กพร.หน่วยงำน” เพื่อท ำกำรส่ือสำรต่อภำยในองค์กร แต่บำง
หน่วยงำนยงัขำดกำรส่ือสำรให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนทรำบถึงกำรด ำเนินงำนตำม 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สอดคลอ้งกบัผลงำนวิจยัของสุดถนอม ตนัเจริญ (2551) ไดศึ้กษำระบบกำรบริหำรผล
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กำรปฏิบติังำนของสถำบนัอุดมศึกษำในประเทศไทย พบว่ำ ผลของกำรศึกษำขำ้งตน้
น ำไปสู่ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรปฏิบัติงำนท่ีเหมำะสมสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
เชิงยทุธศำสตร์ของสถำบนัอุดมศึกษำซ่ึงผูบ้ริหำรระดบักลำงและผูบ้ริหำรสำยงำนหลกั 
ควรส่ือสำรเป้ำหมำยโดยถ่ำยทอดวตัถุประสงคห์ลกัและรวบรวมแผนระดบับุคคลเขำ้สู่
แผนปฏิบติังำน และควรก ำหนดหลกัเกณฑข์องผลกำรปฏิบติังำนใหช้ดัเจน และน ำผลท่ี
ไดไ้ปเช่ือมโยงกบัระบบกำรใหร้ำงวลั ควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน เพื่อเพิ่มขวญัและ
ก ำลงัใจและจูงใจใหเ้กิดผลกำรปฏิบติังำนท่ีดียิง่ข้ึน 
     3) ปัญหำด้ำนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกกำรก ำหนดตวัช้ีวดัส่วนใหญ่ 
จะค ำนึงถึงควำมสอดคลอ้งกบัระยะเวลำท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดมำกเกินไป ซ่ึงหำก
ส ำนกังำนก.พ.ร. ยงัไม่ก ำหนดตวัช้ีวดัหน่วยงำนระดบัส ำนกังำนปลดัฯ กจ็ะยงัไม่ก ำหนด
ตวัช้ีวดัท ำใหก้ำรก ำหนดตวัช้ีวดัระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ล่ำชำ้ไปดว้ย ท ำใหบ้ำงตวัช้ีวดัท่ี
จะตอ้งด ำเนินกำรช่วงตน้ปีงบประมำณไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้และไม่ทนัระยะเวลำท่ี
ก ำหนด ตอ้งมำเร่งด ำเนินกำรในช่วงปลำยปีงบประมำณ เช่น ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรใชจ่้ำย
งบประมำณ ท ำให้ผลท่ีไดไ้ม่เป็นตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ส่งผลให้กำรก ำหนดตวัช้ีวดั
ระดบับุคคลล่ำชำ้ไปดว้ย ท ำใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัรอบระยะเวลำท่ีประเมิน ซ่ึงไม่สำมำรถ
ท ำได้จริงทุกตวัช้ีวดั กำรวำงแผนไม่เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ในเน้ืองำน ท ำให้ผลกำร
ด ำเนินงำนไม่มีประสิทธิภำพ กำรประเมินไม่ไดต้ำมผลสัมฤทธ์ิของงำน ตวัช้ีวดัส่วน
ใหญ่เน้นเชิงปริมำณ ไม่เน้นผลลัพธ์ขำดกำรบูรณำกำรร่วมกัน จึงท ำให้งำนไม่มี
ประสิทธิภำพ และไม่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์เท่ำท่ีควร สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บรรจง จ ำปำ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษำกำรสร้ำงเคร่ืองมือช้ีวดัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (result base management หรือ 
RBM) ท่ีมุ่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำมุ่งเนน้กระบวนกำร (process) ซ่ึงองคก์ำร
รำชกำรไทยใชป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำนในปัจจุบนั กำรวดัผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
ต้องมีควำมยืดหยุ่นเปิดโอกำสให้มีกำรปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมแต่
คุณลกัษณะและภำรกิจหรือแผนงำนขององคก์ำรอยำ่งเหมำะสม มีกำรเปิดโอกำสใหผู้มี้
ส่วนเก่ียวข้อง (stakeholder) ทั้ งในและนอกองค์กำร ได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
เป้ำหมำยและตวัช้ีวดัท่ีมีควำมหมำยและสอดคลอ้งกบัควำมคำดหวงัของทุกฝ่ำย อยำ่งไร
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กดี็เคร่ืองมือและตวัช้ีวดัท่ีพฒันำข้ึนใชว้ดัควำมส ำเร็จขององคก์ำรน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีจะ
น ำมำซ่ึงขอ้มูลและสำรสนเทศเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรบริหำรองคก์ำรใหมี้ประสิทธิภำพ
เท่ำนั้น ทั้งน้ีผูบ้ริหำรจะตอ้งพิจำรณำองคป์ระกอบอ่ืนๆ เขำ้มำช่วยตดัสินใจดว้ย โดยเฉพำะ
องคป์ระกอบ ดำ้นสภำพแวดลอ้มท่ีนบัวนัจะมีควำมซบัซอ้นท่ำมกลำงควำมเปล่ียนแปลง
อยำ่งรวดเร็วในปัจจุบนั  

       ข้อเสนอแนะในกำรเพิม่ประสิทธิภำพ 
   จำกกำรศึกษำคร้ังน้ีมีขอ้คน้พบว่ำ  บุคลำกรในสังกดั สป.ทส. จะตอ้ง
ปฏิบัติงำนตำมตัว ช้ีว ัดอย่ำงห ลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้ น  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ควรให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนในทุกๆ ด้ำน ตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน  
ให้ตรงกบัควำมรู้ควำมสำมำรถ ซ่ึงกำรปฏิบติังำนจะมีประสิทธิภำพได้นั้น ข้ึนอยู่กบั
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมใส่ใจ และนโยบำยของผูบ้ริหำรแต่ละหน่วยงำนท่ีจะสำมำรถ
ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของแต่ละส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม ให้แต่ละคนในหน่วยงำน ได้มี
ควำมรู้เร่ืองตัวช้ีวดัตั้ งแต่ระดับกระทรวง กรม ส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม จนถึงระดับบุคคล   
ควรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจบุคลำกรในองค์กร ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรขบัเคล่ือน
ยุทธศำสตร์องค์กร โดยกำรร่วมกนัก ำหนดยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำยขององค์กร ให้มี
ควำมเขำ้ใจในทิศทำงเดียวกนั จึงจะท ำใหเ้กิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของส ำนกังำนปลดัฯ  
ทุกส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ควรด ำเนินกำร ดงัน้ี 

           1) ส่งเสริมให้มีกำรจดัท ำเอกสำร คู่มือ แผ่นพบัหรือโปสเตอร์เผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์งำนทุกส่วนงำนให้ครอบคลุมทุกภำรกิจ โดยก ำหนดให้สอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัขององคก์รเพื่อถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม และระดบับุคคล เพื่อให้
บุคลำกรทุกระดบัมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในทิศทำงเดียวกนัทั้งองคก์ร และเพิ่มช่องทำงกำร
ส่ือสำรเร่ืองตวัช้ีวดัผำ่นเวบ็ไซดข์องส ำนกังำนฯ เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ท่ีไดเ้ขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำร
ดำ้นตวัช้ีวดัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว เพื่อสำมำรถเพิ่มระดบัประสิทธิภำพของกำรท ำงำนไดจ้ริง 
    2) ก  ำหนดผูป้ระสำนงำนกบั กพร.ทส. กรณีท่ีจะตอ้งมีกำรส่ือสำรงำน
หรือด ำเนินงำนเก่ียวกบัตวัช้ีวดั เพื่อส่ือสำรต่อไปยงัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม อยำ่งต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกว่ำ 
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2 ปี ก่อนท่ีจะปรับเปล่ียนหมุนเวียนเป็นบุคคลอ่ืน เน่ืองจำกหำกปรับเปล่ียนทุกปี  
จะท ำใหก้ำรด ำเนินงำนไม่ต่อเน่ือง  
      3) เพิ่มช่องทำงกำรส่ือสำร เพื่อท ำให้ทรำบปัญหำอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำน หรือตอบข้อซักถำมเก่ียวกับกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดัระดับส ำนักศูนย /์กลุ่ม  
ให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที ปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองและถูกต้อง เช่น  
video conference หรือ Group line  หรือ e-mail  เป็นตน้   
        4) กำรพฒันำบุคลำกรของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพเป็นส่ิงจ ำเป็น ดังนั้น  
จึงควรจดัฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ หรือทศันะศึกษำดูงำนภำยนอกองคก์รอย่ำงน้อยปีละหน่ึง
คร้ัง เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้หรือทักษะใหม่ๆ  เช่น อบรมด้ำนกำรจดัท ำตวัช้ีวดัให้กับ
เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ใหมี้ควำมเช่ือมโยงกบัยทุธศำสตร์หน่วยงำน กลุ่มงำน ตำมภำรกิจ
ท่ีได้รับมอบหมำยด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทันสมยั เพื่อให้เกิดควำมช ำนำญสำมำรถ
ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
       5) ควรมอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบัติงำน ให้เหมำะสมกับปริมำณงำน 
ต ำแหน่งงำน และภำรกิจท่ีท ำควรมอบหมำย โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อให้
เจำ้หนำ้ท่ีเกิดขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน และเกิดประโยชน์สูงสุดและสำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนไดจ้ริง   
       6) บำงโครงกำร/กิจกรรม สำมำรถด ำเนินกำรก่อนไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดตัวช้ีวดัก่อน ซ่ึงหำกเป็นรำยละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัตวัช้ีวดั 
ท่ี กพร. ก ำหนด จึงน ำมำประยกุตใ์ชใ้นภำยหลงัได ้
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ภำคผนวก 
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  ก . แบบฟอร์มแผนทียุ่ทธศำสตร์ (Strategy map) สป.ทส. 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วสัิยทัศน์ สป.ทส.  : ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มมีควำมสมดุลและย ัง่ยนื ภำยในปี 2579 
พนัธกจิ : 1. แปลงนโยบำยระดบัชำติ ระดบัประเทศ ระดบักระทรวง ลงสู่แผนบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มทุกระดบั 

    2. ขบัเคล่ือน ด ำเนินกำร สนบัสนุน ควบคุม ก ำกบั ติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวงั ป้องกนัและประเมินผลกำรจดักำร เพ่ือให้ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มมีควำมสมดุลและย ัง่ยนื 
    3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
    4. พฒันำระบบ สร้ำงกลไก และสนบัสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพ่ือกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเชิงรุก 
    5. พฒันำระบบบริหำรจดักำรองคก์รสู่ควำมเป็นเลิศอยำ่งมีธรรมำภิบำล 
 

 แผนทียุ่ทธศำสตร์กำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
พฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อกำรใช้
ประโยชน์อยำ่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม
โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : 
พฒันำกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน ้ ำผิวดินและน ้ำ
ใตดิ้นเชิงพ้ืนท่ีให้มี
ประสิทธิภำพ  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ตรวจสอบ 
เฝ้ำระวงั ก ำกบั ควบคุม 
อนุรักษ ์และฟ้ืนฟคุูณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มให้ไดต้ำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พฒันำกลไกและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือรองรับ ปรับตวั และลดผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และภยัพิบติัทำงธรรมชำติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : พฒันำระบบ
บริหำรและจดักำรองค์กรอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล เพ่ือเพิ่มสมรรถนะ 
และประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ขับเคล่ือนภำรกจิให้สัมฤทธิ์ผล 

 

ประสิทธิผลตำมภำรกจิ 

 

ควำมพงึพอใจของกำรให้บริกำรประชำชน 

 

คุณภำพกำรให้บริกำร 

 

ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 

 

บริหำรจัดกำรภำครัฐได้ตำมเกณฑ์ที่ สป.ทส. 

ก ำหนด 

 

กำรพฒันำองค์กร 

 

บริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ควำมพงึพอใจของกำรให้บริกำรหน่วยงำนของรัฐ 
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 ข. แบบฟอร์มแผนทียุ่ทธศำสตร์ (Strategy map) ของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สถำบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสัิยทศัน์ สป.ทส.  : ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มมีควำมสมดุลและยัง่ยนื ภำยในปี 2579 
พนัธกจิ :   1. แปลงนโยบำยระดบัชำติ ระดบัประเทศ ระดบักระทรวง ลงสู่แผนบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มทุกระดบั 

         2. ขบัเคล่ือน ด ำเนินกำร สนบัสนุน ควบคุม ก ำกบั ติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวงั ป้องกนัและประเมินผลกำรจดักำร เพ่ือใหท้รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มมีควำมสมดุลและยัง่ยนื 
        3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
        4. พฒันำระบบ สร้ำงกลไก และสนบัสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพ่ือกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเชิงรุก 
     5. พฒันำระบบบริหำรจดักำรองคก์รสู่ควำมเป็นเลิศอยำ่งมีธรรมำภิบำล 
 

แผนทียุ่ทธศำสตร์กำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำร..............................ระบุช่ือหน่วยงำน......................................ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 ยุทธศำสตร์ที.่... : ........................................................................................................................ ...................ระบุ

............................................................................................................................................... 

ขับเคล่ือนภำรกจิให้สัมฤทธ์ิผล 

 

ประสิทธิผลตำมภำรกจิ 

 
   

ควำมพงึพอใจของกำรให้บริกำรประชำชน 

 

คุณภำพกำรให้บริกำร 

 
ควำมพงึพอใจของกำรให้บริกำรหน่วยงำนของรัฐ 

 ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตริำชกำร 
 บริหำรงบประมำณอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 

บริหำรจดักำรภำครัฐได้ตำมเกณฑ์ที ่สป.ทส. ก ำหนด 

 

กำรพฒันำองค์กร 
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ค. แบบฟอร์มเป้ำประสงค์ 
เป้ำประสงคแ์ละตวัช้ีวดัเพ่ือประกอบค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของ...(ระบุช่ือส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม)... 

ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ ... 

เป้ำประสงค์ ส ำนัก/
ศูนย์/กลุ่ม 

ตัวช้ีวดั เป้ำหมำย น ำ้หนัก 
 (ร้อยละ) 

ขบัเคล่ือนภำรกิจให้
สัมฤทธ์ิผล 

ก ำหนดจำกภำรกิจหลกั/งบประมำณท่ีไดรั้บ/งำน
มอบหมำยพิเศษของส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม(** ใน
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ไดก้  ำหนดตวัช้ีวดัระดบั
ควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรหรือขบัเคล่ือนกำร
ปฏิบติัรำชกำรโดยรวมของ สป.ทส. ซ่ึงเป็น
ตวัช้ีวดัภำคบงัคบัของส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ท่ีไม่มี
ตวัช้ีวดัในระดบั สป.ทส. โดยจะรับตวัช้ีวดัของ
ส ำนกังำนปลดัทุกตวั ในฐำนะเป็นหน่วยงำน
ก ำกบั ติดตำม และผลกัดนัยทุธศำสตร์กำร
ปฏิบติัรำชกำรโดยรวมของส ำนกังำนปลดั
กระทรวงฯ 

ระดบั... 60 

ควำมพึงพอใจของ
ผูรั้บบริกำร  

ตวัช้ีวดับงัคบั (จะพิจำรณำจำกร้อยละเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัของควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย 2 
ประเภท คือ 1) ประชำชน น ้ำหนกัร้อยละ 5 2) 
หน่วยงำนของรัฐ น ้ำหนกัร้อยละ 5) 

ระดบั... 10 

บริหำรงบประมำณ
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ตวัช้ีวดับงัคบั ระดบั... 15 

บริหำรจดักำรภำครัฐ
ไดต้ำมเกณฑท่ี์ 
สป.ทส. ก ำหนด 

ตวัช้ีวดับงัคบั ระดบั... 15 

รวมน ำ้หนัก 100 
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ง. แบบฟอร์มตำรำง OS 
ตำรำง OS เพื่อประกอบค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของ...(ระบุช่ือส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม)... 

                                    ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ ... 

ตำรำง OS  ของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 
ตวัช้ีวดั ระบุส่วนงำนต่ำงๆในหน่วยงำน 

ส่วน... ส่วน... ส่วน... ส่วน... 
 ตัวช้ีวดัที.่.. :     

 ตัวช้ีวดัที.่.. :     

 ตัวช้ีวดัที.่.. :     

 ตัวช้ีวดัที.่.. :     

 ตัวช้ีวดัที.่.. :     

 ตัวช้ีวดัที.่.. :     

 ตัวช้ีวดัที.่.. :     

 ตัวช้ีวดัที.่.. :     

 ตัวช้ีวดัที.่.. :     

*** หมำยเหตุ *** 
O คือ ผูรั้บผดิชอบหลกั 
S    คือ ผูท่ี้สนบัสนุน 
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จ. แบบฟอร์ม IPA บุคคล 
กรอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิัติรำชกำร (IPA บุคคล) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
ช่ือ.......................................................นำมสกลุ.....................................................ต  ำแหน่ง.......................................................  

สังกดั.......................................................................................................................                                                            

 

                                                                                                                                         ลงนำม.....................................................................ผู้รับกำรประเมิน  

                                               ลงนำม.....................................................................ผู้บังคับบัญชำ  

ตัวช้ีวดัหน่วยงำน 
เป้ำหมำย
หน่วยงำน 

ตัวช้ีวดับุคคล 
เป้ำหมำย
บุคคล 

น ำ้หนัก 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ค ำช้ีแจง/อธิบำยกำรวดับุคคล 
1 2 3 4 5 

ส่วนที ่1 : แผนปฏิบัติกำร/
ยุทธศำสตร์หน่วยงำน 

          

           
ส่วนที ่2: ภำรกจิตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
หน่วยงำน 

          

           

ส่วนที ่3: ภำรกจิทีไ่ด้รับมอบหมำยพเิศษ           

           

       แบบมอบหมำย

งำน 



 

ฉ. แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรปฏบิัติรำชกำรฯ (SAR)  
      1. ตัวช้ีวดัเชิงขั้นตอน 

                                    รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของ.. 
(ระบุช่ือส ำนกัศูนย/์กลุ่ม)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... 

รำยงำนผลกำรปฏบิัติรำชกำรตำมค ำรับรอง 
กำรปฏบิัติรำชกำร (รำยตัวช้ีวดั)  
คร้ังที ่      เดือน    

        รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวดัที ่:  
ผู้ก ำกบัดูแลตัวช้ีวดั :   ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :    
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค ำอธิบำย :  
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :   
 

ระดับคะแนน กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

1  
2  
3  
4  
5  

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1  
2  
3  
4  
5  

96 
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รำยงำนผลกำรปฏบิัติรำชกำรตำมค ำรับรอง 
กำรปฏบิัติรำชกำร (รำยตัวช้ีวดั)  
คร้ังที ่      เดือน    

        รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน : 
 

ตัวช้ีวดั 
น ำ้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ค่ำคะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่ำคะแนน        
ถ่วงน ำ้หนัก 

     

ค ำช้ีแจงกำรปฏบิัติงำน/มำตรกำรทีไ่ด้ด ำเนินกำร : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน :   
อปุสรรคต่อกำรด ำเนินงำน :        
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป :     
หลกัฐำนอ้ำงองิ :  
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 2. ตัวช้ีวดัเชิงปริมำณ 
                                          รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของ.. 

(ระบุช่ือส ำนกัศูนย/์กลุ่ม)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... 

รำยงำนผลกำรปฏิบัตริำชกำรตำมค ำรับรอง 
กำรปฏิบัตริำชกำร (รำยตวัชี้วดั) 
คร้ังที ่           .เดือน    

  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัชีว้ดัที ่ :  
ผู้ก ำกบัดูแลตวัชีว้ดั :   ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :   
ค ำอธิบำย : 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :                                  

ตวัชี้วดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี ปีงบประมำณ พ.ศ. ร้อยละที่เพิม่ขึน้   (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2559 2560 
      

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ระดบัคะแนน ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
      

 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน : 

ตวัชี้วดั 
น ำ้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ค่ำคะแนน 
ทีไ่ด้ 

ค่ำคะแนน        
ถ่วงน ำ้หนัก 

     
 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรทีไ่ด้ด ำเนินกำร: 

ปัจจยัสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน :       
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน :          

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป :      

หลกัฐำนอ้ำงอิง :  
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3.  ตัวช้ีวดัเชิงคุณภำพ (แบบเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก) 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของ..(ระบุช่ือส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม) 
                                                                                                                       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... 

รำยงำนผลกำรปฏิบัตริำชกำรตำมค ำรับรอง 
กำรปฏิบัตริำชกำร (รำยตวัชี้วดั) 
คร้ังที ่          เดือน    

  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตวัชีว้ดัที ่:  
ผู้ก ำกบัดูแลตวัชีว้ดั :   ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :     
โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    
ค ำอธิบำย : 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน :   

ค ำอธิบำย 

 

 
 

ตำรำงและสูตรกำรค ำนวณ : 

ตัวช้ีวดั (i) 
น ำ้หนัก
(Wi) 

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกบั 
เป้ำหมำยของตัวช้ีวดั คะแนนที่

ได้ 
(SMi) 

คะแนนเฉลีย่ 
ถ่วงน ำ้หนัก         
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.1 W1 1 2 3 4 5 SM1 W1 x SM1 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 W2 1 2 3 4 5 SM2 W2 x SM2 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.3 W3 1 2 3 4 5 SM3 W3 x SM3 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4 W4 1 2 3 4 5 SM4 W4 x SM4 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.5 W5 1 2 3 4 5 SM5 W5 x SM5 
น ำ้หนักรวม Wi= ค่ำคะแนนของตัวช้ีวดันีเ้ท่ำกบั ∑ (Wi x 

SMi) 
 W i 



100 
 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบัตริำชกำรตำมค ำรับรอง 
กำรปฏิบัตริำชกำร (รำยตวัชี้วดั) 
คร้ังที ่          เดือน    

  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ผลเฉล่ียคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั เท่ำกบั 
 
         
 
โดยที ่: 
             W  หมำยถึง น ้ำหนกัควำมส ำคญัท่ีใหก้บัแต่ละเป้ำหมำยผลผลิต 
             SM หมำยถึง คะแนนท่ีไดจ้ำกำรเทียบกบัร้อยละ/ระดบัควำมส ำเร็จของเป้ำหมำย
ผลผลิต 
             i    หมำยถึง ล ำดบัท่ีของเป้ำหมำยผลผลิต ไดแ้ก่ 1.1, 1.2,..,i 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ช่ือตวัชีว้ดัย่อย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.1 :       
ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 :       
ตวัช้ีวดัท่ี 1.3 :       
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4 :       
ตวัช้ีวดัท่ี 1.5 :       
         ช่วงปรับเกณฑก์ำรใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนน
ตวัช้ีวดัหลกั ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 ∑ (W1-i x SM1-i)  = 1 

∑ W1-i 
2 ∑ (W1-i x SM1-i)  = 2 

∑ W1-i 

 (Wi x 

SMi) 

 W i 

 

 

(W1 x SM1) +(W2 x SM2)+… 

(W5 x SM5) 

W1+ W2 +…. W5 

 

หรือ 
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รำยงำนผลกำรปฏิบัตริำชกำรตำมค ำรับรอง 
กำรปฏิบัตริำชกำร (รำยตวัชี้วดั) 
คร้ังที ่          เดือน    

  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

3 ∑ (W1-i x SM1-i)  = 3 
∑ W1-i 

4 ∑ (W1-i x SM1-i)  = 4 
∑ W1-i 

5 ∑ (W1-i x SM1-i)  = 5 
∑ W1-i  

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน : 
 

ตวัชี้วดั 
น ำ้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ค่ำคะแนนทีไ่ด้ 
ค่ำคะแนน        
ถ่วงน ำ้หนัก 

     

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัตงิำน/มำตรกำรทีไ่ด้ด ำเนินกำร : 

ปัจจยัสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน :  
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน :      
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป :  
หลกัฐำนอ้ำงอิง : 
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ช. ภำพกจิกรรมต่ำง ๆ 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจดัท ำค  ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 7-8 ธนัวำคม 2560  ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหำนคร 
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กำรประชุมเจรจำควำมเหมำะสมของตวัช้ีวดั ค่ำเป้ำหมำย น ้ ำหนกั และเกณฑก์ำร
ให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรตำมกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบั
องคก์รลงสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม (IPA) ในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
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              ภำพพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรตำมกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำย 

ระดบัองคก์รลงสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส่วนกลำง เม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2560  ณ 
หอ้งประชุม ชั้น 17 อำคำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ภำพพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรตำมกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบั
องคก์รลงสู่ระดบัส ำนกั/ศูนย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำค 1-16  เม่ือวนัท่ี  
2 กมุภำพนัธ ์2560  ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหำนคร 
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  กำรฝึกอบรมกำรใชง้ำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบติัรำชกำร (e-IPA’s PSO) ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 16 – 17 มีนำคม 2560  ณ หอ้ง
ประชุมชั้น 10 ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร อำคำรกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 
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กำรจดัประชุมเชิงปฏิบติักำร เร่ือง แนวทำงกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบติัรำชกำรกำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยระดบัองค์กรลงสู่ระดบัส ำนัก/ศูนย/์
กลุ่ม/สถำบนั ในสังกดัส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2560  
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