
 
 
 
 

 
 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
 

แนวทางการพฒันาระบบประเมนิผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏบิัติราชการของส านักงานรัฐมนตรีอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
 

 
 

นายแมนชาติ บัวทอง 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

ต าแหน่งเลขที ่04 
สังกดั ส านักงานรัฐมนตรี  

 
 
 

ขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่04  ส่วนบริหารทัว่ไป 

สังกดั ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



แนวทางการพฒันาระบบประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบติัราชการของส านกังานรัฐมนตรีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

นายแมนชาติ บวัทอง 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 

ต าแหน่งเลขท่ี 04 
สังกดั ส านกังานรัฐมนตรี 

 
 
 

 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 04  ส่วนบริหารทัว่ไป 

สังกดั ส านกังานรัฐมนตรี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
ของนายแมนชาติ  บัวทอง 

เพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่04 สังกดัส านักงานรัฐมนตรี 

เร่ือง  แนวทางการพฒันาระบบประเมนิผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏบิัติราชการของส านักงานรัฐมนตรีอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
หลกัการและเหตุผล 

ค ารับรองการปฏิบติัราชการเป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการสมยัใหม่ ท่ีช่วยให ้
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกิดความเขา้ใจร่วมกนัและมีความคาดหวงัท่ีตรงกนั
เก่ียวกบัการด าเนินงานและการปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ข้ึน รวมทั้งสามารถ           
ใชป้ระโยชนใ์นการจดัสรรงบประมาณ และการติดตามผลการปฏิบติัราชการวา่บรรลุผล
ตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ นอกจากนั้นยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินศกัยภาพ
ของบุคคล ผูด้  ารงต าแหน่ง และความเหมาะสมในการมอบหมายความรับผดิชอบ 
รวมทั้งเป็นขอ้มูลเพื่อสร้างแรงจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในระยะต่อไป 

การจดัท าค  ารับรองการปฏิบติัราชการดงักล่าวน้ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ    
การพฒันาระบบราชการตามนยัของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบการบริหาร
ราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 และ มาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซ่ึงตอ้งการปรับเปล่ียน
วฒันธรรม วธีิการ และกระบวนการบริหารราชการแผน่ดินใหมุ่้งเนน้ถึงผลสัมฤทธ์ิ   
โดยการวางมาตรการในการก ากบัดูแล ควบคุมท่ีเหมาะสม โดยอาศยัวธีิการจดัท า
ขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อแสดงถึงภาระรับผดิชอบต่อผลงาน  

จากหลกัการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูข้อประเมินเห็นวา่ควรมีการพฒันางานตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการของส านกังานรัฐมนตรี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งเพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ต่อไป 

   



 
 

บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
 บทวเิคราะห์  

ค ารับรองการปฏิบติัราชการเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้บ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกิดความเขา้ใจร่วมกนัและมีความคาดหวงัท่ีตรงกนัเก่ียวกบั            
การด าเนินงานและการปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ข้ึน รวมทั้งสามารถใชป้ระโยชน์    
ในการจดัสรรงบประมาณ และการติดตามผลการปฏิบติัราชการวา่บรรลุผลตามท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ นอกจากนั้นยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินศกัยภาพของ
บุคคลผูด้  ารงต าแหน่ง และความเหมาะสมในการมอบหมายความรับผดิชอบ 

ดงันั้น การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการจึงเป็นหวัใจส าคญั         
ในการวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน จึงควรมีการปรับปรุง และมอบหมายงาน    
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจต่อไป   

 
 แนวคดิ  
 แนวคิดส าคญัท่ีใชใ้นการพฒันาการปฏิบติังานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงัน้ี 

แนวคดิการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม “ไคเซ็น” หมายถึง          

การเปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึน เป็นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเวลา เป็นหนา้ท่ีของทุกคน 
ท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รในการปรับปรุงงานทีละเลก็ละนอ้ยอยา่งต่อเน่ือง  

แนวทางและขั้นตอนการปรับปรุงงานแบบไคเซ็นในการใชพ้ฒันา มี 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. ลองมองหาหรือมองใหเ้ห็น มองในมุมมองใหม่ ๆ จะไดเ้ห็นอะไรใหม่  ๆ จบัจุด
ใหไ้ดว้า่มีอะไรท่ีตอ้งปรับปรุง เปล่ียนแปลง เป็นการคน้หาปัญหา วเิคราะห์สาเหตุแห่ง
ปัญหา 



2. ลองคิดใหม่ หาวธีิใหม่ ๆ รูปแบบใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ลองหยดุ ลองลด 
ลองเปล่ียนและน ามาเปรียบเทียบกบัแบบเดิม เพื่อน ามาปรับเปล่ียนแกไ้ขใหดี้ข้ึน      
เป็นการก าหนดวธีิการแกไ้ขปัญหา วา่ใครตอ้งท าอะไร อยา่งไร เม่ือไร อยา่งไร 

3. ลองท า หลงัจากไดมุ้มมองใหม่ รูปแบบใหม่ แนวทางใหม่ น ามาไตร่ตรอง 
ลองตดัสินใจและลงมือท า จะไดเ้ห็นผล และตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็น
แนวทางการท างาน 

การคน้หาปัญหาสามารถน าระบบค าถาม 5W 1H มาวเิคราะห์หาเหตุผลใน     
การปฏิบติังานแบบเดิม และน าไปสู่การปรับเปล่ียนใหดี้ข้ึน 

What ตั้งค  าถามเพื่อใหท้ราบจุดประสงคใ์นการท างาน วา่ท าอะไร 
When ตั้งค  าถามเพื่อใหท้ราบเวลาในการท างานท่ีเหมาะสม วา่ท าเม่ือไหร่ เหตุใด

ตอ้งท าตอนนั้น 
Where ตั้งค  าถามเพื่อใหท้ราบวา่สถานท่ีท างานเหมาะสมไหม และเหตุใดตอ้งท าท่ีนัน่ 
Who ตั้งค  าถามเพื่อใหท้ราบวา่ใครท่ีเหมาะสมในการท า และเหตุใดตอ้งเป็นคนน้ีท า 
Why ตั้งค  าถามเพื่อถามอีกคร้ังของค าถามขา้งตน้ เพื่อหาเหตุท่ีตอ้งท า 
How ตั้งค  าถามเพื่อใหท้ราบวา่วธีิการท่ีเหมาะสม และเหตุใดตอ้งท าอยา่งน้ี 
เม่ือน าระบบค าถาม 5W1H มาวเิคราะห์หาเหตุผลแลว้ อาจพิจารณาน าหลกัการ  

E C R S มาใชห้ากระบวนการปรับปรุงระบบงาน ดงัน้ี 
E (Eliminate) หมายถึง การขจดัส่วนท่ีไม่จ าเป็นออก 
C (Combine) หมายถึง การรวมกระบวนการท างานเขา้ดว้ยกนั 
R (Rearrange) หมายถึง การจดัล าดบักระบวนการท างาน 
S (Simplify) หมายถึง การท าขั้นตอนใหเ้รียบง่าย 
เม่ือหากระบวนการปรับปรุงระบบงานไดแ้ลว้ กอ็าจใชห้ลกัการวงลอ้คุณภาพ

เดมม่ิง (Deming) ประกอบดว้ย P D C A มาเป็นหลกัในการเร่ิมตน้ปรับปรุงคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง 

Plan (วางแผน) การวางเป้าประสงค ์เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นจุดเร่ิมตน้ 
การคน้หา และก าหนดปัญหาท่ีจะแกไ้ข วางแผนงานกบัเวลาใหค้รอบคลุมวา่ ใครจะท า 
ท าอะไร จะแลว้เสร็จเม่ือไร่ จะท าอยา่งไร รวมถึงการแบ่งหนา้ท่ีใหค้รบถว้น 



Do (ลองลงมือท า) ก่อนลงมือท าตอ้งเตรียมขั้นตอนและทรัพยากรต่าง ๆ          
ใหพ้ร้อมเสียก่อนรวมถึงหากเป็นเร่ืองใหม่ ๆ ควรเตรียมเร่ืองการฝึกอบรมดว้ย 

Check (ท าการตรวจสอบ) พิจารณาผลจากการลองท าวา่ก่อใหเ้กิดส่ิงท่ีวางแผน
ไวห้รือไม่ 

Action (ปรับเพื่อน ามาใช)้ น ากระบวนการท่ีไดล้องท าแลว้ไดผ้ลตามท่ีวางแผนไว้ 
มาก าหนดใหเ้ป็นแนวทางของการท างานปัจจุบนั หากไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้    
ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการและลองท าใหม่โดยเร็วใหท้นัต่อเหตุการณ์ การหาสาเหตุ  
ท่ีแทจ้ริงเพื่อคน้หาวธีิการแกปั้ญหาจนถึงรากของปัญหาจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมาก      
เพื่อหาเป้าหมายและกระบวนการท่ีแทจ้ริง 

แนวคดิประสิทธิภาพ 
แนวคิดของ Peterson and Plowman (1953) สรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพ

ไว ้4 ขอ้ คือ 
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์

คุม้ค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ี
ผลงานท่ีมีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชนต่์อองคก์รและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้หรือ
ผูม้ารับบริการ 

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของ
หน่วยงานโดยผลงานท่ีปฏิบติัไดมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในแผนงานหรือ
เป้าหมายท่ีบริษทัวางไวแ้ละควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพื่อใหไ้ดป้ริมาณงานตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

3. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

4. ค่าใชจ่้าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังาน และ
วธีิการคือจะตอ้งลงทุนนอ้ยและไดผ้ลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้าย 
หรือ ตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรดา้นการเงิน คน วสัดุ เทคโนโลย ีท่ีมีอยู่
อยา่งประหยดัคุม้ค่าและเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

 



 
 
ข้อเสนอ 
จากแนวคิดดงักล่าว การท่ีจะพฒันางานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของ

ส านกังานรัฐมนตรีใหมี้ประสิทธิภาพนั้น ควรจะมีการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง ปรับปรุง
วธีิการ ขั้นตอนใหง่้ายข้ึน เร็วข้ึน จะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ี   
ผูข้อประเมินขอเสนอแนวทางในการพฒันาไว ้ดงัน้ี 

1. การคิดวเิคราะห์ คือ การวเิคราะห์หาสาเหตุหรือกระบวนการท างานท่ียงั
บกพร่อง เพื่อน ามาปรับปรุงใหดี้ข้ึน โดยการระดมความคิดเห็นของบุคลากรใน
ส านกังานรัฐมนตรี โดยการวเิคราะห์ SWOT Analysis แลว้น ามาพฒันาใหดี้ข้ึนต่อไป 

2. การวางแผน คือ เม่ือคน้หาสาเหตุหรือกระบวนการท างานท่ีบกพร่อง หรือ
คิดคน้วธีิการปรับปรุงการท างานไดแ้ลว้ กใ็หก้  าหนดเป้าหมาย ก าหนดปัญหาท่ีจะแกไ้ข 
วางแผนงานกบัเวลาใหค้รอบคลุมวา่ ใครจะท า ท าอะไร จะแลว้เสร็จเม่ือไร่ จะท า
อยา่งไร แบ่งหนา้ท่ีใหค้รบถว้น  

3. การปฏิบติั คือ ลงมือปฏิบติัตามท่ีไดว้างแผนไว ้
4. การตรวจสอบ คือ พิจารณาผลจากการกระท าท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ 
5. ปรับใช ้คือ น ากระบวนการท่ีไดล้องท าแลว้ไดผ้ลตามท่ีวางแผนไว้ มา

ก าหนดใหเ้ป็นแนวทางของการท างานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส านกังาน
รัฐมนตรีใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

6. ประเมินผล   
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรของส านกังานรัฐมนตรีเห็นขอบเขตของงานวา่จะถูกวดัปัจจยั        

การวดัผลการปฏิบติัราชการใดบา้ง 
2. เปิดโอกาสใหผู้บ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารระหวา่งกนั      

ซ่ึงจะเป็นการสร้างบรรยากาศและความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึน 



3. ก าหนดค่าเป้าหมายจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานรับรู้ถึงความคาดหวงัของ
ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 

4. ผูบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นกรอบหรือแนวทางในการเสนอแนะผูป้ฏิบติังาน รวมถึง
การหาวธีิการปรับปรุง/พฒันาความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

ร้อยละความส าเร็จของการพฒันาระบบประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการของส านกังานรัฐมนตรีอยา่งมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

 
 
 
 
  
 


