
 

แผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

พ.ศ. 2552-2554 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 

จากที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

ที่มุงเนนใหสวนราชการปรับปรุงองคกร โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธของ

แผนพัฒนาองคกร เปนสําคัญ  ซึ่งเปนการสงเสริมใหสวนราชการมีความเขาใจและนําเครื่องมือการ

บริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง  รวมถึงสามารถดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพ่ือเปนกรอบ

การประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ ซึ่งถือวาเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกร

เบื้องตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละข้ัน” ซึ่งสวนราชการสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือ

เขาสูระดับกาวหนาตอไป 
  ถึงแมวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดหมวดใหสวน

ราชการมีการมุงเนนในการพัฒนาองคการ จํานวน 2 หมวด  แตสวนราชการควรดําเนินการพัฒนา

องคการในสวนอื่นที่สงผลตอหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการดวย  เพ่ือใหเกิดการยกระดับมาตรฐาน

และคุณภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองคการ  
  สําหรับการดําเนินการ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ ตามตัวชี้วัด

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ 2552 ประกอบดวย 6  ข้ันตอน ดังนี้ 
  1.  วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
  2.  จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคกร 
  3.  ดําเนินการปรับปรุงองคกรตามแผนพัฒนาองคกรของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  4.  ประเมินองคกรดวยตนเอง (Self Assessment) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
  5.  รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
  6.  ตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐตามที่กําหนดไว และมีเปาหมายในการดําเนินการที่ชัดเจน  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

(ตาก) จึงไดจัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2552-2554 เพ่ือให

ทุกฝายที่เก่ียวของยึดถือและปฏิบัติตาม และทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการในสํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 14 (ตาก) สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
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วัตถุประสงค 
 
  1. เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ใหเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว และบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของ ยึดถือและปฏิบัติตาม และสามารถนําไปสูการดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ไดอยางตอเนื่องและ

ประสบผลสําเร็จ 
  3.  เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

(ตาก) ไดรวมมือกันปฏิบัติตามแผนดําเนินการและเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
เปาหมาย 
 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) มีแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินงานที่เหมาะสม (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ระยะเวลาการดําเนินการ 
 
  ดําเนินการระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
 
ผูรับผิดชอบ 
 
  คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงาน และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามคําส่ังสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) ที่ 166/2552   

ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2552 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 
  1. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) มีเปาหมายและทิศทางในการดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่มีความแนนอนชัดเจนและเหมาะสม 

2. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) สามารถพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหาร 
จัดการภายในองคกรไดอยางตอเนื่องและกอใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน สราง

ความพึงพอใจใหกับทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชน 
  3. ขาราชการในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) มีการเรียนรู เกิดความ

เขาใจและรวมมือในการดําเนินการตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนําไปสู

ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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ผูเสนอแผน 
 
 
        (นายเสฐียร  วัชราธิวัฒน) 
          นักวิชาการปาไมชํานาญการ 
                   ประธานคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
ความคิดเห็นของรองประธานกรรมการ 
.............................เห็นควรอนุมัติ................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

  
                (นายวีระ  ล้ิมสมบัติ) 

              นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

                             หัวหนากลุมงานวิชาการ 
    รองประธานคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงาน 
                                                         การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
ความคิดเห็นของประธานกรรมการ 
.............................อนุมัติ…….................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
 

  
            (นายอุดมพร  อาณัติวงศ) 

        ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 

      ประธานคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงาน 
                                                    การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

ประจําป พ.ศ. 2552-2554 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. กิจกรรม เปาหมายที่จะไดรับ ผูรับผดิชอบ ระยะ 
เวลา 2552 2553 2554

1. จัดประชุมชี้แจงใหความรู

แกบุคคลากร 
•  ขาราชการสังกัดสํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 

(ตาก) มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ศูนยฝกอบรม

ที่ 5 (ตาก) 
3 วัน ก.พ.   

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและกับดูแลการ

ดําเนินการและคณะทํางานฯ 

• มีเจาภาพรับผิดชอบในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐอยาง

ชัดเจน 

งานแผนงาน

และติดตาม

ประเมินผล

สารนิเทศ 

1 

สัปดาห 

ก.พ.   

3.  จัดทําแผนดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริการ

จัดการภาครัฐ 

• มีแผนการดําเนินการฯ ที่

เปนไปตามทิศทางของกรม

อุทยานฯ และไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ติดตามฯ 

คณะกรรมการ

ติดตามฯ และ

คณะทํางานฯ 

1 

สัปดาห 

มี.ค.   

4. จัดทําลักษณะสําคัญของ

องคกร (Organizational 
Profile) 

• สามารถจัดทําลักษณะสําคัญ
ขององคกรใดครบถวนและผาน

ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการติดตามฯ 

คณะกรรมการ

ติดตามฯ และ

คณะทํางานฯ 

1 เดือน เม.ย.   

5. ประชุมคณะทํางานเพ่ือ 
เตรียมความพรอมในการ

ประเมินองคกร 

• คณะทํางานมีความเขาใจใน
แนวทางการประเมินองคกร

ดวยตนเอง (Self Assessment) 

ประธาน

คณะทํางานฯ 

4 วัน เม.ย.   

6. จัดเตรียมขอมูลเพ่ือ

ประเมินองคกรตามเกณฑ 

• รวบรวมขอมูลไดครบถวน
เพ่ือใชในการประเมินองคกร 

คณะทํางานฯ 2 

สัปดาห 

พ.ค.   

7. ดําเนินการประเมินองคกร

ตามเกณฑ 

• รางรายงานผลการดําเนินการ
เบ้ืองตน 

คณะทํางานฯ 3 

สัปดาห 

มิ.ย.   

8. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการเบ้ืองตน 

• รายงานผลการดําเนินการ
เบ้ืองตนที่ผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการติดตามฯ  

คณะทํางานฯ 2 

สัปดาห 

ก.ค.   

9. วิเคราะหหาโอกาสในการ

ปรับปรุงองคกร 

• จัดทําประเด็นโอกาสในการ
ปรับปรุงโดยเรียงลําดับ

ความสําคัญ 

คณะทํางานฯ 1 

สัปดาห 

ส.ค.   

10. จัดทําแผนปรับปรุง • มีแผนปรับปรุงท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ติดตาม 

คณะทํางานฯ

และผูที่

เก่ียวของ 

2 

สัปดาห 

ก.ย.   



 
ปงบประมาณ พ.ศ. กิจกรรม เปาหมายที่จะไดรับ ผูรับผดิชอบ ระยะ 

เวลา 2552 2553 2554

11. ดําเนินการตามแผน

ปรับปรุง 

• สามารถปรับปรุงการบริหาร
จัดการของสํานักบริหารพ้ืนที่

อนุรักษที่ 14 (ตาก) เปนไป

ตามแผน 

ทุกหนวยงาน

ในสังกัดที่

เก่ียวของ 

8 เดือน    

12. ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการตามแผนปรับปรุง 
•  มีขอสรุปผลการติดตามการ
ดําเนินการ 

คณะกรรมการ

ติดตามฯ 
ทุก 3 

เดือน 
 

   

13.  ประเมินองคกรตาม

เกณฑรอบ 2 

• สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 
14 (ตาก)  มีระดับการบริหาร

จัดการที่ดีขึ้น เม่ือเปรียบเทียบ

ตามแนวทางการประเมิน 
 

คณะทํางานฯ 1 เดือน    

14. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการเบ้ืองตน 
 

• รายงานผลการดําเนินงาน
เบ้ืองตนที่ผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการติดตามฯ 
 

คณะทํางานฯ 2 

สัปดาห 

   

15. วิเคราะหหาโอกาสในการ

ปรับปรุง 
 

•  จัดทําประเด็นโอกาสในการ
ปรับปรุงเรียงตามลําดับ

ความสําคัญ 
 

คณะทํางานฯ 2 

สัปดาห 

   

16. จัดทําแผนปรับปรุง 
 
 

• มีแผนปรับปรุงจากการ
ประเมินองคกรรอบ 2 ที่ไดรับ

ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการติดตามฯ 
 

คณะทํางานฯ

และผูที่

เก่ียวของ 

2 

สัปดาห 

   

17 ดําเนินการตามแผน

ปรับปรุง 
 
 

•  สามารถปรับปรุงการบริหาร
จัดการของสํานักบริหารพ้ืนที่

อนุรักษที่ 14 (ตาก) เปนไป

ตามแผน 
 

ทุกหนวยงาน

ในสังกัดที่

เก่ียวของ 

6 เดือน    

18. ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการตามแผนปรับปรุง 

• มีขอสรุปผลการติดตามการ
ดําเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น 
 

คณะกรรมการ

ติดตามฯ 

ทุก 3 

เดือน 

   

19. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการ 

• รายงานผลการดําเนินการที่
ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการติดตาม 
 

คณะทํางานฯ 2 

สัปดาห 

   

 


