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การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดท าค ารับรองการปฏบัิติราชการของส่วนสนับสนุนการ
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หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บญัญติัว่า “การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและ 
การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน  
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการตอ้งใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค  านึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติัราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้ งน้ี 
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
มาตรา  6 ก าหนดใหก้ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี  

1) เกิดประโยชนสุ์ขของประชาชน 
2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
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6) ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการ 

7) มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 

มาตรา 9 (3) ก าหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ส่วนราชการตอ้งจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
ท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 

มาตรา 12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ  
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดง  
ความรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการ  

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 เป็นกรอบ
แนวทางในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่การเป็นองค์การ 
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการท างาน  
ท่ีคล่องตวั รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการทางาน เนน้การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการให้เหมาะสม สอดรับกบั
พนัธกิจและลกัษณะงานของหน่วยงานของรัฐใหส้ามารถวดัผลได ้รวมทั้งวางระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการในยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของรัฐบาลของกระทรวงท่ีมีเป้าหมาย
ร่วมกนั หรือท่ีเรียกว่า Joint KPIs ตามห่วงโช่คุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ
ตั้ งแต่ต้นน ้ า กลางน ้ า จนกระทั่งปลายน ้ า มีการก าหนดบทบาทภารกิจท่ีชัดเจน 
วา่หน่วยงานใดมีความรับผดิชอบในเร่ืองหรือกิจกรรรมใดบา้ง 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลกัการ
และรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี ท่ีสานกังาน ก.พ.ร. เสนอ โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะตอ้งท า
การพฒันาการปฏิบติัราชการและท าขอ้ตกลงผลงานกบัผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการ
เจรจาขอ้ตกลงและประเมินผล และจะไดรั้บส่ิงจูงใจตามระดบัของผลงานตามท่ีตกลง 
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การก าหนดตวัช้ีวดั น ้าหนกั ค่าเป้าหมาย และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ประเภทของตวัช้ีวดั 
1. ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ : การวดัผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัว่าผลการด าเนินงาน

จะดีข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงถา้สามารถ maintain ผลการด าเนินไดเ้ท่ากบัปีท่ีผ่านมา หรือตามค่า
เป้าหมาย ค่าใดค่าหน่ึงท่ีสูงกว่าจะได ้คะแนนระดบั 3 ตวัอยา่ง ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ เช่น 
จ านวน...../ ร้อยละ... /อตัราส่วน.. 

2. ตัวช้ีว ัดเชิงคุณภาพ    : มีลักษณะพรรณาความตามรายละเอียดขั้ นตอน 
การด าเนินงานท่ีส าคญัๆ หรือตามลกัษณะของผลผลิตและผลลพัธ์  ตวัอยา่ง ตวัช้ีวดัเชิง
คุณภาพ เช่น ระดับ..../Milestone/ Highbrid (Milestone+Output/Outcome)/ Highbrid 
(Output+Outcome) 
 

หลกัการก าหนดตวัช้ีวดั 
 1. ก าหนดน ้ าหนักตัวช้ีวดัท่ีสะท้อนความส าคัญต่อผลส าเร็จในภาพรวม 
มากกวา่ความยากง่ายของการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 2. ตวัช้ีวดัท่ีมีความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ (Validity and Reliability) สูง  
มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคม์าก ควรไดรั้บนา้หนกัในการประเมินผลมากกว่า
ตวัช้ีวดัท่ีมีความน่าเช่ือถือและความเท่ียงตรงนอ้ย หรือมีผลกระทบนอ้ย 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
แบ่งเป็น 5 ระดบั เม่ือเทียบความทา้ทายกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ระดบัท่ี 1 อ่อนกวา่เป้าหมายมาก 
ระดบัท่ี 2 อ่อนกวา่เป้าหมาย 
ระดบัท่ี 3 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ระดบัท่ี 4 ดีกวา่เป้าหมาย 
ระดบัท่ี 5 ดีกวา่เป้าหมายมาก 
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บทวเิคราะห์ 

ส่วนสนบัสนุนการตรวจราชการ ในฐานะเป็นส่วนงานภายใตส้ังกดัส านกัตรวจ
และประเมินผลส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้ง
กับการตัวช้ีวดั โดยท่ีมีหน้าท่ีพิจารณาเสนอ และรับผิดชอบตัวช้ีวดัตามค ารับรอง 
การปฏิบติัราชการ ท่ีได้ท าการตกลงร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา ทั้ งในระดบั ส านัก ระดับ 
ส่วนงาน ไปจนถึงระดบับุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2546 และเพื่อเป็นการพฒันาประสิทธิภาพการท างาน ขบัเคล่ือนแผน
ยทุธศาสตร์กระทรวงฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งในระยะยาว และระยะสั้น 
โดยในการจดัท าตวัช้ีวดันั้นมกัประสบปัญหาความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหว่างผูป้ระเมิน
และผู ้ถูกประเมิน ซ่ึงน ามาสู่ความขัดแยง้ในการตกลงจัดท าตัวช้ีว ัด และ ปัญหา 
การเปล่ียนบุคลากรผู ้รับผิดชอบในการจัดท าตัวช้ีวดั อันจะท าให้การด าเนินงาน 
ไม่ต่อเน่ือง จึงเล็งเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจให้บุคลากรผูป้ฏิบติัทุกคน
ทราบถึงท่ีมา  ความส าคญั และหลกัเกณฑ์การก าหนดตวัช้ีวดั น ้ าหนกั ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใหบุ้คลากรผูป้ฏิบติัเกิดความเขา้ใจถึงเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจดัท าค  ารับรองการปฏิบัติราชการ และด าเนินการขับเคล่ือนตัวช้ีวดัได้อย่าง 
มีความเข้าใจ เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ และพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 
ให้มีมาตรฐาน ส่งผลให้การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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แนวคดิ 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) คือ การปรับเปล่ียน

การบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและ 

การแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอา

แนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชก้บัการบริหารงานภาครัฐ เช่น 

การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลกั

ความคุม้ค่า การจดัการโครงสร้างท่ีกะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชน 

เขา้มาแข่งขนัการใหบ้ริการสาธารณะ การใหค้วามส าคญัต่อค่านิยม จรรยาบรรณวชิาชีพ

คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้ งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึง

คุณภาพเป็นส าคัญ   หลักใหญ่ของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปล่ียนระบบ

ราชการท่ีเน้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซ่ึงเน้นผลส าเร็จและ 

ความรับผดิชอบ รวมทั้งใชเ้ทคนิคและวธีิการของเอกชนมาปรับปรุงการท างาน  

“การจดัการภาครัฐแนวใหม่” มีหลกัส าคญั 7 ประการ คือ  
1. จดัการโดยนกัวิชาชีพท่ีช านาญการ (Hands-on professional management) 

หมายถึง ให้ผู ้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง  ด้วยความช านาญ โปร่งใส และ 
มีความสามารถในการใชดุ้ลพินิจ เหตุผลก็เพราะเม่ือผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
แลว้ กจ็ะเกิดความรับผดิชอบต่อการตรวจสอบจากภายนอก  

2. มีมาตรฐานและการวดัผลงานท่ีชดัเจน (Explicit standards and measures 
of performance) ภาครัฐจึงตอ้งมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบ
จะมีไดก้ต็อ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน  

3. เน้นการควบคุมผลผลิตท่ีมากข้ึน (Greater emphasis on output controls) 
การใชท้รัพยากรตอ้งเป็นไปตามผลงานท่ีวดัได ้เพราะเนน้ผลส าเร็จมากกวา่ระเบียบวธีิ  

4. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of 
units in the public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ ตามลกัษณะ
สินคา้และบริการท่ีผลิต ใหเ้งินสนบัสนุนแยกกนั และติดต่อกนัอยา่งเป็นอิสระ  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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5. เปล่ียนภาครัฐให้แข่งขันกนัมากข้ึน (Shift to greater competition in the 
public sector) เป็นการเปล่ียนวิธีท างานไปเป็นการจา้งเหมาและประมูล เหตุผลกเ็พื่อให้
ฝ่ายท่ีเป็นปรปักษก์นั (rivalry) เป็นกญุแจส าคญัท่ีจะท าใหต้น้ทุนต ่าและมาตรฐานสูงข้ึน  

6. เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practice) เปล่ียนวิธีการแบบขา้ราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจา้งและ
ใหร้างวลั  

7. เนน้การใชท้รัพยากรอยา่งมีวนิยัและประหยดั (Stress on greater discipline 
and parsimony in resource use) วธีิน้ีอาจท าได ้เช่น การตดัค่าใชจ่้าย เพิ่มวนิยัการท างาน 
หยดุย ั้งการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากดัตน้ทุนการปฏิบติั เหตุผลกเ็พราะตอ้งการ
ตรวจสอบความตอ้งการใชท้รัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมากข้ึนโดยใชท้รัพยากร
นอ้ยลง” (do more with less)  

 

ข้อเสนอ 
1. จัดให้มีการประชุมภายใน หรือมีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อช้ีแจงท่ีมา  

ความส าคญั และหลกัเกณฑ์การก าหนดตวัช้ีวดั น ้ าหนกั ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนให้แก่บุคลากรทุกคนในส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ ส านักตรวจและ
ประเมินผลรับทราบ เพื่อให้ผูป้ฏิบติัมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและด าเนินการขบัเคล่ือน
ตวัช้ีวดัของส านกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. จดัท าข้อมูล และระบบสืบค้นองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดท าค  ารับรอง 
การปฏิบติัราชการของหน่วยงานเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในส่วนสนบัสนุนการตรวจราชการ  ส านกัตรวจและประเมินผล 
มีองค์ความรู้ และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัท่ีมาและความส าคญัของการจดัท าค  ารับรอง 
การปฏิบัติราชการมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ  ส านักตรวจและประเมินผลสามารถ
ก าหนดตัวช้ีว ัดในระดับส านัก ระดับส่วน และระดับบุคคลได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การก าหนดตัวช้ีว ัด น ้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
เพื่ อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการประเมินผล  
การปฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

การจดัท าค  ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนสนบัสนุนการตรวจราชการ และ

การจดัท าค  ารับรองการปฏิบติัราชการระดบับุคคลของส่วนสนบัสนุนการตรวจราชการ 

มีความเหมาะสม เป็นธรรม มีการก าหนดตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การใหค้ะแนน

ถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัการของ ก.พ.ร. 
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