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ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
การพฒันาการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏบิัติราชการตามการถ่ายทอดตวัช้ีวดั 

และเป้าหมายระดับองค์กรลงสู่ระดับส านัก/ศูนย์/กลุ่ม  
ในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

 
1. หลกัการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการของไทย ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา  
ไดมี้ความพยายามในการพฒันาและยกขีดความสามารถในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยอาศัยกรอบเร่ืองการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  (Good Governance) 
เป็นหลกัส าคญัในการพฒันาระบบราชการไทย โดยไดมี้การตราพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ท่ีเน้นให้การบริหารราชการตอ้ง
เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า ลดขั้นตอน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้ค  านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูป้ฏิบติัราชการ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติัราชการ  และ
ต่อมาไดมี้การประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีเจตนารมณ์เพื่อใหส่้วนราชการปฏิบติังานเพื่อประโยชนสุ์ข
ของประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์  
ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ และ  
มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอย่างสม ่าเสมอ และคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 
30 กนัยายน 2546 ใหค้วามเห็นชอบในหลกัการและรายละเอียดของแนวทางและวธีิการ
ในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยส านกังาน ก.พ.ร. ไดใ้ห้
ส่วนราชการด าเนินการจดัท าค  ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ส านักงาน 
ก.พ.ร. ไดใ้ห้ทุกส่วนราชการท าการพฒันากระบวนการในการแปลงเป้าประสงค์และ
ตัวช้ีวดัท่ีปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และก าหนดเป็นตัวช้ีวดัและค่า
เป้าหมายท่ีถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานระดบักอง/ส านกัหรือเทียบเท่า และสู่ระดบัเจา้หนา้ท่ีผู ้
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ปฏิบัติในสังกัดของแต่ละกอง/ส านัก/หรือเทียบเท่า (Internal Performance Agreement : IPA) 
เพื่อใหทุ้กส่วนราชการในสังกดัและเจา้หนา้ท่ีทุกคนมีความเขา้ใจ และร่วมกนัขบัเคล่ือน
แผนงาน/โครงการต่าง  ๆใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องแผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้ 
 รวมทั้งตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย ท่ีมุ่งให้ส่วนราชการเป็น
องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ โดยมีการปรับปรุง
กลไกและระบบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบติัราชการใหเ้หมาะสมสอดรับกบั
พนัธกิจและลกัษณะของหน่วยงานของรัฐ สามารถวดัผลไดท้ั้งในระดบัองคก์รและระดบับุคคล 
 ต่อมาหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติไดอ้าศยัอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  5/2557  
เร่ือง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบ
การบริหารราชการแผน่ดิน มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 และคณะรัฐมนตรีไดมี้มติ
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินขา้ราชการพลเรือนในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติท่ี 2559 ไปใช้ในการประเมินขา้ราชการและการประเมินส่วนราชการใน
รอบการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นตน้มา 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
ไดด้ าเนินการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายของ ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มไปยงัส านัก/ศูนย/์กลุ่ม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบนั 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ได้ด าเนินการถ่ายทอดตวัช้ีวดัโดยยึดกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการแบบเดิม คือ 
มุมมอง 4 มิติ  ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ และดา้นประสิทธิภาพ 
และด้านการพัฒนาองค์การ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคะแนนท่ี 1- 5  
เกณฑ์ท่ี 1- 3 วดัผลผลิต และเกณฑ์ท่ี 4-5 วดัผลลัพธ์ แบบฟอร์มการรายงานผลการ
ด าเนินงานใช้แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ซ่ึงยงั
ไม่ไดป้รังปรุงการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการ (ม .44) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด รูปแบบและวิธีการรายงานผล 
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การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และการสรุปผลการด าเนินงาน  
ยงัยึดการรายงานแบบเดิม  คือ รายงานผลตามแบบรายงานการประเมินตนเอง (Sar)  
ตามรอบระยะเวลาการรายงานก าหนดไว ้ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  ก าหนดให้
รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 2 รอบระยะเวลา คือ รอบ 6  เดือน และ 12 เดือน  
ซ่ึงรอบระยะเวลารายงานผลการด าเนินงานน้อยเกินไป ซ่ึงส่งผลท าให้การปรับปรุง 
การด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง  ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงซ่ึงทุกหน่วยงานปฏิบติังานทุกเดือน  
ส่งผลให้การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
เช่น การน าผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบติัราชการไปใชใ้นการเล่ือนเงินเดือน 
ผลท่ีหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้คือการประเมินตนเอง ส่วนผลตามค ารับรองท่ีแท้จริงไม่ได้
น าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เน่ืองจากหน่วยงานต้นสังกัด/ผู ้ท่ีท าการประเมินผล 
การด าเนินงานส่งคะแนนให้ล่าชา้  (ซ่ึงเป็นผลจากระบวนการด าเนินงานตามค ารับรองฯ ล่าชา้) 
และปัญหาประการส าคญัคือ บางหน่วยงานยงัไม่ใหค้วามส าคญัเท่าท่ีควร เน่ืองจากคิดว่าเป็น
ภาระงาน ท่ีนอกเหนือจากงานประจ าท่ีท าอยู่แลว้ ท าให้ขาดความร่วมมือในการด าเนินการ  
ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงาน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดได ้ 

2. บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
 2.1 บทวเิคราะห์ 

      การถ่ายทอดตวัช้ีวดั(Cascading) และเป้าหมายเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีน ามาใช้
ในการปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัภาระรับผิดชอบ หลกัประสิทธิผล และหลกัประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น 3 ใน 10 
หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ซ่ึงขั้นตอนกระบวนการจะตอ้งท า
การแปลงเป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายท่ีปรากฏอยูใ่นแผนยทุธศาสตร์หรือแผน
ท่ียทุธศาสตร์ขององคก์ร มาก าหนดเป็นตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของระดบัหน่วยงานและ
ระดบับุคคล โดยตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายท่ีถ่ายทอดสู่ระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล 
ตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงต่อความส าเร็จของตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายขององคก์ร และ
ในทุกระดบัตอ้งจดัท าเป็นขอ้ตกลงระหว่างกนั (Internal Performance Agreement: IPA) ทั้งน้ี  
การด าเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวดัและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับส านัก/ศูนย/์กลุ่ม  
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ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในปีงบประมาณ
ถดัไป จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ได้ท าการปรับปรุงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (มาตรา 44) เพื่อใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
สามารถขบัเคล่ือนและพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมายของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ต่อไป 

 2.2 แนวคดิ 
        ผู ้ศึกษา เห็นว่า ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการในการด าเนินการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายระดบัองค์กรลงสู่ระดบัส านัก/
ศูนย/์กุล่ม/สถาบัน ในสังกดั สป.ทส. ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยน าเคร่ืองมือหรือ
แนวคิดต่างๆ เช่น การน าเคร่ืองมือการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ PDCA: Plan-Do-Check-
Act เข้ามาช่วยขับเคล่ือนในการกระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานตามค ารับรอง 
การปฏิบติัราชการ การรายงานผลความกา้วหน้า การติดตามและการประเมินผล และ 
การสรุปผลด าเนินงาน ให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน และเป็นไปตามกระบวนการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Base Management)  ท่ีก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบติั ส่งผลให้การด าเนินงานของ สป.ทส. บรรลุเป้าหมาย 
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความคุม้ค่าต่อภารกิจขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐให้ส่วน
ราชการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

(1)  ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการไว ้
เป็นการล่วงหนา้  

(2) การก าหนดแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการตาม (1) ตอ้งมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตวัช้ีวดัความส าเร็จของภารกิจ  
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(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบติัราชการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานท่ี ก.พ.ร. ก าหนด  

(4) ในกรณีท่ีการปฏิบติัภารกิจ หรือการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการเกิดผล
กระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจะต้องด าเนินการแกไ้ขหรือ
บรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบติัราชการใหเ้หมาะสม 

  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นารี โม่งปราณี (2557, หน้า 23-26)  อธิบายว่า  
P-D-C-A หรือวงจรคุณภาพเดมม่ิง คือ ขั้นตอนการพฒันางาน พฒันาหน่วยงาน พฒันา
องคก์ร โดยมีการพฒันาทกัษะของบุคลากรควบคู่กนัไป เร่ิมจากการวางแผน/ก าหนด
เป้าหมาย (P : Plan) แลว้น าแผนงานไปปฏิบติั (D : DO) ท าการตรวจสอบผลการปฏิบติั
ว่าบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ (C : Check) ถา้ยงัไม่บรรลุเป้าหมายก็ท าการแกไ้ข/
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติหรือทบทวนเป้าหมาย แต่ถ้าบรรลุเป้าหมายแล้ว ก็สามารถ
ปรับปรุงค่าเป้าหมายท่ีทา้ทายมากยิ่งข้ึนต่อไป (A : Act)  ซ่ึงผลจากการปฏิบติัจะตอ้งถูก
ตรวจสอบหรือทบทวนตามระยะเวลาท่ีก าหนด และในท่ีสุดผู ้บริหารจะต้องพิจารณา
ด าเนินการหรือตดัสินใจในการด าเนินการขั้นต่อไป  
                  การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการในท่ีน้ี หมายถึง การรายงาน
ผลการป ฏิบั ติ งานตามรายละ เอียดตัว ช้ี ว ัดตามค า รับรองการปฏิบั ติ ราชการ  
(IPA Template) โดยใช้แบบฟอร์มการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และการสรุปผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดและตามข้อตกลงท่ีได้ลงนามกับผู ้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด  
 การพฒันาการด าเนินงาน หมายถึง การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานแบบเดิม
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  และให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ สั้ นกระชับ  เขา้ใจง่าย โดยใช ้
แนวคิดตามพระราชบญัญติับริหารกิจกรรมบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และPDCAมาช่วย
ปรับปรุงการท างาน ในขั้นตอนการรายงานผล การติดตามและประเมินผล และการสรุปผลการ
ด าเนินงาน  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สป.ทส. 
 มีแนวทางการถ่ายทอดตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ดงัภาพ   
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เห็นดว้ย 

3.4 จดัท ารายละเอียด ( IPA template) รายตวัช้ีวดั  
ระดบัส านกั/ศูนย/์กลุ่ม  

 

 

หมายถึง ช่วงท่ีตอ้ง
พฒันา 
 

5. ลงนามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 

3.3 ก าหนดเป้าประสงคง์านประจ าเพ่ิมเติม 

 

4. เจรจาตวัช้ีวดัระหวา่งผูบ้ริหารและส านกั ศูนย ์กลุ่ม 
และกลุ่มพฒันาระบบริหาร/ผูป้ระเมินอิสระ 

   

  ไม่เห็นดว้ย 
ปรับปรุงแกไ้ข 

1. ก าหนดตวัช้ีวดัระดบักระทรวง 
(KPI) 

2. ก าหนดตวัช้ีวดัระดบัสป.ทส. (KPI) 
 ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ (ม.44) 

  
ตามกรอบการประเมินผลของ 

004 

3. แปลงยทุธศาสตร์องคก์รสู่ส านกั/ศูนย/์ กลุ่ม (IPA)  
    (ด าเนินการตามค ารับรองเดิม คือ มุมมอง 4 มิติ) 

3.1 การยนืยนับทบาทหนา้ท่ีของส านกั/ศูนย/์กลุ่ม 
 

 

3.2 ก าหนดเป้าประสงคท่ี์ส านกั/ศูนย ์/กลุ่มมีส่วน 
ผลกัดนัเป้าประสงคข์ององคก์ร (ก าหนดกรอบตวัช้ีวดั) 

7. รายงานความกา้วหนา้ตามแบบฟอร์ม SAR 
 

8. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

10. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผูบ้ริหาร 

9. แจง้ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะใหส้ านกั/ศูนย/์กลุ่ม  
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานในรอบต่อไป  

6. ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
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 จากแผนผังดังกล่าวในปี ท่ีผ่ านมา ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ ส่วนใหญ่ 
อยู่ในขั้นตอนรายงานผลการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ส่งผลให้การสรุปผลการด าเนินงานไม่ครบถว้นในหลายประเด็น บางหน่วยงานไม่
สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดได ้ซ่ึงปัญหาท่ีพบ มีดงัน้ี 

1.  กพร.ทส.ไม่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั  
ท าให้การรายงานผลการด าเนินงานมีทิศทางไม่ชัดเจน ไม่มีเป้าหมาย  หลายหน่วยงานรายงานผล 
การด าเนินงานท่ีท าประจ าอยูแ่ลว้ แต่ไม่รายงานผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดตวัช้ีวดั 
(IPA Template) ส่งผลท าใหต้วัช้ีวดัไม่บรรลุเป้าหมายและไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2.  กพร.ทส. ก  าหนดช่วงความถ่ีในการรายงานความกา้วหน้านอ้ยเกินไป  คือ รอบ  
6  เดือน  และรอบ 12  เดือน  ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง ทั้งท่ีขอ้เท็จจริงทุกหน่วยงาน
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนอยูแ่ลว้ 

3.  การส่ือสารให้ บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบถึงวัตถุประสงค ์
เป้าหมาย รายละเอียดตวัช้ีวดั การรายงานผลการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล 
ยงัมีนอ้ย เน่ืองจากตอ้งรอการรายงานผลจากทุกหน่วยงานจึงจะทราบว่าหน่วยงานเขา้ใจ
การรายงานหรือการติดตามหรือไม่ อยา่งไร 
  4.  ผูบ้งัคบับญัชาบางหน่วยงานในสังกดัสป.ทส.ไม่ใหค้วามส าคญัในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการตามแบบฟอร์มการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบไดว้่า มีการด าเนินการตามรายละเอียด
ตวัช้ีวดั (IPA Template) ครบถว้นหรือไม่ เน่ืองจากแบบฟอร์ม ไม่ไดก้  าหนดให้ตอ้งมี
การลงนามในรายงาน ข้ึนอยูว่า่ผูป้ฏิบติัจะรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบหรือไม่ 
  5. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม 
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไม่ไดด้ าเนินการติดตามอย่างต่อเน่ือง และยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามรายละเอียดตัวช้ีว ัด (IPA 
Template) จึงท าให้ผลการประเมินตนเองท่ีผู ้รับผิดชอบรายงาน ไม่สอดคล้องกัน 
ทั้งหวัขอ้ขอ้มูลผลการด าเนินงาน เกณฑก์ารใหค้ะแนน ค าช้ีแจงการปฏิบติัราชการ และ
หลักฐานอา้งอิง  ท าให้ผลการประเมินยงัไม่ใช่ผลท่ีแท้จริง  ยงัไม่เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
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 ดังนั้ น จากปัญหาดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม จึงควรมีแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตั้ งแต่กระบวนการรายงานผล การติดตามและ
ประเมินผล จากการรายงานความกา้วหน้า  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ท าอยา่งไร ใหผู้รั้บผดิชอบตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีได ้ท าอยา่งไรจะน าผลการประเมินใน
แต่ละปีไปปรับปรุงแกไ้ขใหง้านดีข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจดัท าตวัช้ีวดัในปีงบประมาณถดัไปให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกิจ
ของหน่วยงาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งไวไ้ด ้
 
2.3 ข้อเสนอ 
 เพื่อใหส้ านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีแนวทางในการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  
สามารถพฒันาการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ตั้งแต่กระบวนการรายงานผล
การด าเนินงาน  และการติดตามและประเมินผล ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ผูข้อประเมิน เห็นควรเสนอแนวทางการด าเนินการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และแนวคิด 
PDCA ดงัต่อไปน้ี 

1. ก่อนท่ีจะมีการลงมือปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจะต้องมีการ 
วางแผนการด าเนินงานตามตัวช้ีวดัเพื่อก าหนดทิศทางการท างาน และควบคุมการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามรายละเอียดตวัช้ีวดั (IPA Template)  ท่ีไดล้งนามค า
รับรองการปฏิบัติราชการกับผูบ้ริหารไว ้และสามารถตอบเป้าหมายตัวช้ีวดัระดับ
กระทรวง หรือตวัช้ีวดัระดบัส านกังานปลดัไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

2. ควรเพิ่มความถ่ีในการรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามความกา้วหนา้ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จาก 6 เดือน และ 12  เดือน เป็น รายไตรมาสหรือ 
ทุกเดือนหรือตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง  สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นั
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
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3. ควรพฒันาความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ
ตวัช้ีวดั เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญัของการติดตามและ
ประเมินผลระดบัหน่วยงาน จนถึงระดบับุคคล สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้สามารถ
ประเมินประสิทธิผลและความคุม้ค่าของในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 

4. ควรจดัท ารายงานการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร และแจง้ผล
การประเมินยอ้นกลบัไปยงัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคร้ัง ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
เพื่อให้สามารถน าผลประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแนวทางท่ี
เหมาะสมได ้

5. ควรปรับปรุงแบบฟอร์มแผนการด าเนินงานและแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ด าเนินงาน และวิธีการท างานให้ครอบคลุมรายละเอียดตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ เป้าหมายตวัช้ีวดั ผลผลิตกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ให้สั้ น 
กระชบั เขา้ใจง่าย และเกิดความเช่ือมโยง ระหว่างแผนการด าเนินงาน และการรายงาน
ผลการด าเนินงาน  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

 ทั้งน้ี ผูข้อประเมินขอน าเสนอแนวทางการพฒันาการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบติัราชการตามการถ่ายทอดตวัช้ีวดั และเป้าหมายระดบัองคก์รลงสู่ระดบักอง/ศูนย/์กลุ่ม 
ในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แผนผงั แนวทางการถ่ายทอดตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ดงัน้ี 
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3.4 การก าหนดรายละเอียด ( IPA template)  
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 

1. ควรก าหนดเกณฑคุ์ณภาพ (ผลผลิต/ผลลพัธ์ท่ีมีคุณภาพ)  
2. เป้าหมายควรค านึงถึงประชาชนและประเทศชาติ  
ไดป้ระโยชน์อะไร  เช่น 2.1 เร่ืองร้องเรียนส่วนใหญ่ใชว้นั
ก าหนดเกณฑค์วรค านึงผูร้้องดว้ยวา่จะสามารถทราบเร่ือง
เม่ือไหร่ (ความพึงพอใจของประชาชน) 2.2 ตวัช้ีวดัคุณภาพน ้ า 
ก าหนดเกณฑว์ดัผลเป็นรายพารามิเตอร์ ซ่ึงจะท าใหคุ้ณภาพ
น ้ าดีข้ึน 2.3  การก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณควร
ก าหนดเป้าหมายตามมติครม. ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ  เป็นตน้ 

 

7. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน  

7.1ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา เช่น  
สัง่การใหด้ าเนินการปรับปรุงการท างาน 

6.1 ก่อนท่ีรายงานผลตอ้งมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน 
ประกอบดว้ย เป้าหมายผลผลิต /ผลลพัธ์ เป้าหมาย 
รายกิจกรรม (เวลา ผลผลิตกิจกรรม งบประมาณ)   

9. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผูบ้ริหาร 

10. ทุกหน่วยงานน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุง 
การด าเนินงานไปใช/้ประกอบการเล่ือน
เงินเดือน/เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัในปีถดัไป 

เป็นการปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคนิค 
และเคร่ืองมือ เก่ียวกบัการเพ่ิมผลิตภาพมาใช ้ 
มุ่งขจดัความสูญเปล่าของการด าเนินงานในทกุ
กระบวนการ ตดักิจกรรมท่ีไม่มีประโยชนห์รือไม่  
โดยมีหลกัคิดท่ีวา่ ท างานอยา่งไรให ้จึงจะคุม้ค่า 
ทั้งดา้นเวลา และงบประมาณ 

 

 
ผูร้้องทราบวา่เร่ืองไหน (ความพึงพอใจของ
ประชาชน) 2.2 

ท าใหเ้กิดการส่ือสารสองทาง ระหวา่ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชา สามารถ
ปรับปรุงแกไ้ข ไดท้นัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยใชห้ลกัคิดร่วมกนัรับผดิชอบ 

1. จากการประเมินตนเอง  เป็นการตรวจสอบ 
การท างานของตนเองในเบ้ืองตน้   
2. ผลประเมินจากผูป้ระเมินอิสระ ท าใหท้ราบ
ศกัยภาพของหน่วยงาน เพ่ือพฒันาปรับปรุง 
ในปีถดัไป สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  
เร่ืองความโปร่งใส่/ตรวจสอบได ้

 

6.2 ก าหนดแบบฟอร์มรายงานผล จากแบบฟอร์ม SAR  
ปรับปรุงโดยใชเ้คร่ืองมือ PDCA โดยประยกุตใ์ชแ้ผนใน 
แบบรายงาน (P)/ช่องรายงานความกา้วหนา้เดือนท่ีด าเนินการ 
และเดือนท่ีจะด าเนินการ (D) ช่องปัญหาอุปสรรค (C )   
แนวทางแกไ้ข หลกัฐานอา้งอิง ความเห็นผูรั้บผิดชอบ  และ
ความเห็นผูบ้งัคบับญัชา ใหอ้ยูใ่นแบบฟอร์มเดียวกนั 

 

8. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน (เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

ตามเป้าหมาย)  

เพ่ือก าหนดทิศทางการท างาน ใหน้ าไปสู่
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ไม่วา่จะเป็นระดบั สป.ทส. 
หรือระดบัส านกั/ศูนย/์กลุ่ม จนถึงระดบับุคคล 

เพื่อประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงานปี
ถดัไป  เพื่อจดัสรรส่ิงจูงใจ น าผลการประเมิน
ประกอบการเล่ือนเงินเดือน อยา่งเป็นธรรม 

 
 

6. ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการระดบั
ส านกั/ศูนย/์กลุ่ม ตามกรอบการประเมินผล 

รายละเอียดตวัช้ีวดั (Template)  

ขั้นตอน/วธีิทีต้่องปรับปรุง ผลทีไ่ด้จากการปรับปรุง 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในสั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีแนวทางการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการท่ีมีความเขม้แข็ง
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 2.  สามารถวิเคราะห์แนวโน้มจากการด าเนินงานตามแผน ระยะเวลาแลว้เสร็จ
ของงานหรือโครงการ และงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นแต่ละงานหรือโครงการเพื่อวาง
แผนการปฏิบติังานล่วงหนา้ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีถดัไปได ้
 3. สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการท างาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ท่ีก  าหนดไวโ้ดยใชแ้นวคิด PDCA มาประยุกตใ์ชใ้ห้มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบั
นโยบายและเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มได ้
 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1. ทุกหน่วยงานในสังกดั สป.ทส. มีแนวทางการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการตามการถ่ายทอดตัวช้ีวดัและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับกอง/ศูนย/์กลุ่ม  
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละ 90 ของหน่วยงานทั้งหมดในสังกดัสป.ทส. มีผลการประเมินคะแนน
ตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา 
 
 

     ลงช่ือ                 
            (นางสาวปาณิสรา  มลิวรรณ์) 

ต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
           ผูเ้สนอแนวคิด 

       วนัท่ี  27 ธนัวาคม 2561      
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