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แนวทางการเขียนรายงานสมัคร

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
ประจําป พ.ศ. 2556

วันที ่27-28 พฤษภาคม 2556
สํานักงาน ก.พ.ร.

รศ.รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



หัวขอการบรรยาย

ขั้นตอนการสมัครรางวัลฯ

แนวทางการเขียนเอกสารการสมัครเบื้องตน

รางวัล PMQA

Work shop  และนาํเสนอ

2

แนวทางการเขียนรายงานสมัครรางวัล

ปฏิทินการดําเนินงานรางวัลฯ



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป พ.ศ. 2556



เขาสูการสมัครขอรับรางวัล PMQA
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รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
หมวด .... ดาน.....

ผานการรับรองเกณฑฯ

พัฒนาสูความโดดเดนรายหมวด

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Fundamental  Level) 

รอยละของการ
ผานเกณฑ

รางวัลคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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การพัฒนาองคการสู... รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

1.1.  วัตถุประสงคของรางวัลฯวัตถุประสงคของรางวัลฯ

เพื่อสงเสริมการพัฒนาองคการใหมีมาตรฐาน1

2

2.2.  ชื่อรางวัลชื่อรางวัล  PMQA PMQA แตละหมวดแตละหมวด

3

เพื่อแสวงหาหนวยงานตนแบบในแตละหมวด

เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของภาคราชการไทยโดยรวม

รางวัล หมวด 1

รางวัล หมวด 2

ดานการนําองคการและความรับผดิชอบตอสังคม

ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสือ่สารเพื่อนําไปสูการปฏิบตัิ

รางวัล หมวด 3

รางวัล หมวด 4

ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ดานการวิเคราะหผลการดาํเนินงานและการจัดการความรู

รางวัล หมวด 5

รางวัล หมวด 6

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
5
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- หมวดที่เสนอขอรับรางวัลตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 50 และมีผลการดําเนินการของหมวดที่ขอรับ
รางวัลโดดเดนเปนพิเศษ อยูในระดับชวงคะแนนรอยละ 50 – 65 (ตามเกณฑ PMQA เลมเหลือง)

- ผลคะแนนหมวด 7 ที่เกี่ยวของโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลตองไมนอยกวารอยละ 30 ของคะแนนเต็ม
- คะแนนการประเมินในหมวดอื่น ๆ ไมนอยกวารอยละ 25 (คาคะแนนการผานเกณฑ Certified FL ประมาณ 

250 – 300 คะแนน)
- คะแนนรวมที่ไดรับรางวัล ตองไมต่ํากวา 300  คะแนน

3. เกณฑคะแนนการพิจารณารางวัล

หมวด รางวัลหมวด 1 รางวัลหมวด 2 รางวัลหมวด 3 รางวัลหมวด 4 รางวัลหมวด 5 รางวัลหมวด 6

1 > 50% >25% >25% >25% >25% >25%

2 >25% > 50% >25% >25% >25% >25%

3 >25% >25% > 50% >25% >25% >25%

4 >25% >25% >25% > 50% >25% >25%

5 >25% >25% >25% >25% > 50% >25%

6 >25% >25% >25% >25% >25% > 50%

7.1 30 30 25 25 25 25

7.2 25 25 30 25 25 25

7.3 25 25 25 25 25 30

7.4 25 25 25 30 30 25

คะแนนรวม 300 300 300 300 300 300



From FL to Award

มีระบบ มีการใชจริง

เริ่มเห็นผล

มีการปรับปรุง มีการ

เรียนรู ผลลัพธตอบสนอง

ความตองการพื้นฐาน
240 – 280 

>300 
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3.1 เกณฑการพิจารณารางวัล

(1) คะแนนหมวดที่ขอรางวัลฯ

50%
55% 
60% 

หรือ 65%

• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ (A)

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี 

ถึงแมวาอาจแตกตางกันในบางพื้นที่หรือบางหนวยงาน (D)

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูล

จริง และเริ่มมีการใชการเรียนรูในระดับองคกรไปปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สําคัญ (L)

• มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการ

ของสวนราชการ ตามที่ระบุไวในเกณฑหมวดอื่นๆ (I)
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3.1 เกณฑการพจิารณารางวัล (ตอ)

(2) คะแนนหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6)
10%
15%
20% 

หรือ 25%

• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทางอยางเปนระบบที่ตอบสนองตอขอกาํหนด
พื้นฐานของหัวขอ (A)

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิเพียงแคในขั้นเริ่มตนใน
เกือบทุกพื้นที่หรือหนวยงาน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบรรลุขอกําหนด
พื้นฐานของหัวขอ (D)

• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการเปลีย่นแปลงจากการตั้งรับปญหามาเปนแนวคิด
ในการปรับปรุงทั่วๆ ไป (L)

• มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกบัพื้นที่หรือหนวยงานอื่น 
โดยสวนใหญเกิดจากการรวมกันแกปญหา (I)

30%
35%
40% 

หรือ 45%

• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมปีระสิทธิผลที่ตอบสนอง
ตอขอกาํหนดพื้นฐานของหัวขอ (A)

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัิ ถึงแมวาบางพื้นที่หรือบาง
หนวยงานเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตน (D)

• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทางอยางเปนระบบในการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ (L)

• เริ่มมีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกบัความตองการ
พื้นฐานของสวนราชการ ตามที่ระบุไวในเกณฑหมวดอื่น ๆ (I)
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(3) คะแนนหมวดผลลัพธ

คะแนน ผลลัพธ (หมวด 7)

10%
15%

20% หรือ 
25%

• มีการรายงานผลลัพธนอยเรื่อง มีการปรับปรุงบาง และ/หรือ 
เริ่มมีระดับผลการดําเนินการที่ดีนอยเรื่อง

• ไมมีการรายงานขอมูลที่แสดงแนวโนม
• ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
• มีการรายงานผลลัพธนอยเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการ
ที่สําคัญของสวนราชการ

30%
35%

40% หรือ 
45%

• มีการรายงานถึงการปรับปรุงตางๆ และ/หรือมีระดับผลการ
ดําเนินการที่ดีในหลายเรื่องตามที่ระบุไวในขอกําหนดของหัวขอ

• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพัฒนาของแนวโนม
• แสดงใหเห็นวาเริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
• มีการรายงานผลลัพธในหลายเรื่องที่มีความสําคัญตอความ
ตองการที่สําคัญของสวนราชการ

3.1 เกณฑการพจิารณารางวัล



• ตองผานการรับรองเกณฑขั้นพื้นฐาน (Certified FL) 
• มีความพรอมและตองการทาทาย
• มีการดําเนินการในกระบวนการ PMQA อยางตอเนื่อง
• สามารถรักษาระบบการทํางานที่ดีตามเกณฑขั้นพื้นฐาน
• มีการแสดงถึงผลลัพธจากการปรับปรุงและการพัฒนาที่ดีขึ้น
• มีความโดดเดนในหมวดที่ยื่นขอรับรางวัล

11

• รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไมใชสวนตอยอดของผลการดําเนินการ
ตามเกณฑ PMQA ระดับพื้นฐาน แตสามารถนําผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
ตามเกณฑ FL ไปใชเปนขอมูลสนับสนุนในการเขียน Application Report เพื่อ
การสมัครรางวัลฯ 

• หนวยงานต่ํากวาระดับกรม จะเปดใหสมัครไดในป พ.ศ. 2557
• แนวทางการพิจารณา สวนราชการตองแสดงใหเห็นถึงความโดดเดนของหมวดที่
เสนอขอรับรางวัลและการดําเนินการพัฒนาตองเกิดจากผลของความพยายาม
ของคนทั้งองคกร ไมใชโดดเดนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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ปฏิทินงานรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจําป พ.ศ. 2556

ระยะเวลา กิจกรรม

ภายใน 

31 พ.ค. 56

สวนราชการที่สนใจสงเอกสารการสมัครเบื้องตนไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ทาง 

email: pmqa@opdc.go.th เพื่อพิจารณาคัดกรองในขั้นที่ 1 

1-7 มิ.ย. 56 แจงผลการตรวจคัดกรองใหหนวยงานทราบ ทาง email:  pmqa@opdc.go.th

 ภายใน 

31 ก.ค. 56

สวนราชการที่ผานการคดักรองขั้นที่ 1 จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนา

องคการ (Application Report) สงไปยงัสํานักงาน ก.พ.ร.

ส.ค. 56

คณะกรรมการฯ ตรวจรายงาน Application Report

ตรวจประเมินในพื้นที่ ณ สวนราชการ (หนวยงานที่ผานเกณฑการตรวจ 

Application Report)

ก.ย. 56 สรุปผลการตรวจฯ เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ และจัดพิธีมอบรางวัล



ขั้นตอนการสมัคร
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป พ.ศ. 2556
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กระบวนการสมัครรางวัล

สวนราชการจัดทาํเอกสารการสมัคร  ประกอบดวย 
1. เอกสารการสมัครรางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐเบื้องตน
2. ลักษณะสําคัญองคกรโดยสรปุ 1 หนา (เพิ่มไดไมเกนิ 1 หนา)
3. แบบประเมินความพรอมขอรบัรางวลัฯ พรอมรายชื่อหมวดและ
เหตผุลในการคัดเลือกหมวดที่เสนอขอรับรางวลั 
4. ตวัชี้วดัหมวด 7 ทีเ่กีย่วของกบัหมวดทีข่อรบัรางวลั
สงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที ่31 พ.ค. 56

สวนราชการจัดทาํเอกสารการสมัคร  ประกอบดวย 
1. เอกสารการสมัครรางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐเบื้องตน
2. ลักษณะสําคัญองคกรโดยสรปุ 1 หนา (เพิ่มไดไมเกนิ 1 หนา)
3. แบบประเมินความพรอมขอรบัรางวลัฯ พรอมรายชื่อหมวดและ
เหตผุลในการคัดเลือกหมวดที่เสนอขอรับรางวลั 
4. ตวัชี้วดัหมวด 7 ทีเ่กีย่วของกบัหมวดทีข่อรบัรางวลั
สงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที ่31 พ.ค. 56

สกพร.แจงสวนราชการพรอม
ขอมูลปอนกลับ

สกพร.แจงสวนราชการพรอม
ขอมูลปอนกลับตรวจประเมินระยะที่ 2 

เปนการตรวจจากรายงาน Application Report 
ตรวจประเมินระยะที่ 2 

เปนการตรวจจากรายงาน Application Report 

ตรวจประเมินระยะที่ 3 
เปนการตรวจประเมินพื้นที่ (Site Visit)

ตรวจประเมินระยะที่ 3 
เปนการตรวจประเมินพื้นที่ (Site Visit)

ผาน

ไมผาน

ไมผาน
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐพิจารณาผลการตรวจ
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐพิจารณาผลการตรวจ
สกพร.แจงสวนราชการรบั

รางวลัฯ
สกพร.แจงสวนราชการรบั

รางวลัฯผาน

5. รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application 
Report)
สงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที ่31 ก.ค. 56

5. รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application 
Report)
สงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที ่31 ก.ค. 56

ตรวจประเมินระยะที่ 1
เปนการตรวจจากเอกสารการสมัคร

ตรวจประเมินระยะที่ 1
เปนการตรวจจากเอกสารการสมัคร

ไมผาน

ผาน
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แจงสวนราชการ
พรอมขอมูลปอนกลบั
แจงสวนราชการ

พรอมขอมูลปอนกลบั

เสนอชื่อตอ อ.ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัลเสนอชื่อตอ อ.ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัล

มอบรางวัลมอบรางวัล

ผาน

คกก.กลั่นกรองฯ ตรวจประเมิน
จากเอกสาร (ฟอรม 1-4)

คกก.กลั่นกรองฯ ประชมุ และแจงสวนราชการ
เตรียมขอมูล

คกก.กลั่นกรองฯ ประชมุ และแจงสวนราชการ
เตรียมขอมูล

ผาน
ไมผาน

คกก.กลั่นกรองฯ ตรวจเยี่ยม ณ สวนราชการ 
(Site Visit)

ไมผาน

กระบวนการตรวจประเมิน

สวนราชการดําเนินการ
ประเมินตนเองตามเกณฑฯ ระดบัพื้นฐาน ครบถวนทุกหมวดประเมินตนเองตามเกณฑฯ ระดบัพื้นฐาน ครบถวนทุกหมวด

ปรบัปรุงองคกรตามเกณฑ (เลมเหลือง)ปรบัปรุงองคกรตามเกณฑ (เลมเหลือง)

ประเมินตนเองตามเกณฑรางวัลประเมินตนเองตามเกณฑรางวัล

จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
(Application Report)

จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
(Application Report)

กระบวนการสมัคร

ขัน้ตอนการดําเนนิการและพิจารณาใหรางวัลฯ

สวนราชการสงเอกสารรายงาน(ฟอรม 5)สวนราชการสงเอกสารรายงาน(ฟอรม 5)
ผาน



ขั้นตอนการดําเนินการ
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1. การสงใบสมัคร

สวนราชการสามารถสมัครขอรับรางวัล PMQA ไดไมเกิน 3 หมวด 
โดยจัดทําเอกสารการสมัคร สงเอกสาร form 1-4 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 56
ประกอบดวย 1. เอกสารการสมัครขอรับรางวัลเบื้องตน (Form 1)

2. ลักษณะสําคัญองคกรโดยสรุป 1 หนา (Form 2)
3.แบบประเมินความพรอมขอรับรางวัลฯ พรอมรายชื่อหมวดและเหตุผลในการคัดเลือกหมวดที่
เสนอขอรับรางวัล (Form 3)
4.รายชื่อตัวชี้วัดหมวด 7 ที่เกี่ยวของกับหมวดที่ขอรับรางวัล (Form 4)

สงเอกสาร Application Report ภายในวันที่ 31 ก.ค. 56
5. รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report) (Form 5)

กรณีสวนราชการจัดสงเอกสารการสมัครเบื้องตน ภายหลงัวันที่ 31 พ.ค. 56 สํานักงาน ก.พ.ร. 
จะแจงผลการคดักรอง ภายใน 10 วันหลงัจากวันที่ไดรับเอกสาร

ทั้งนี้ สวนราชการควรเตรียมการดังนี้
1.ประเมินตนเองเพื่อคนหาหมวดที่โดดเดน
2.วิเคราะหตัวชี้วดัที่เกีย่วของกับผลลัพธจากการดําเนินการของหมวดนั้น ๆ
3.รวบรวมขอมูลที่แสดงผลการปรับปรุงกระบวนการที่สําคญัและพัฒนาการในหมวดนั้น
4.สรุปผลและจัดทําเอกสารรายงานการประเมิน



2. แนวทางการเขียนเอกสารการสมัครเบื้องตน
(Form 1-4)



เอกสารการสมัครรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐเบื้องตน
Form 1



ผูสงมอบและพันธมิตร:

ความตองการ:

ผูมีสวนไดสวนเสีย:

ความตองการ:

สมรรถนะหลักขององคกร:

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ: (ดานพันธกิจ ปฏบิัติการ บุคลากร สังคม)

ปจจยัเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ:

วิสัยทัศน:

พันธกิจ:

คานิยม:

งบประมาณ:

รายได:

จาํนวนบุคลากร:

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ:

ระบบการทบทวนและปรับปรงุผลการดําเนินงาน:

ภารกิจ/บริการหลัก:

คุณลักษณะโดดเดนของภารกิจ/บริการ

ผูรับบริการ:

ความตองการ:

ปจจยัแหงความสําเร็จ:

ความทาทายเชิงกลยุทธ: (ดานพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

สภาพแวดลอมการแขงขัน:

ลกัษณะสําคัญองคกร (โดยสรุป 1 หนา ขยายความในเอกสารแนบไดอกีไมเกิน 1 หนา)
Form 2



ขอคําถามที่สวนราชการตอบไมชดัเจน

ประเด็น ตัวอยางทีดี ตัวอยางที่ไมขัดเจน

“สมรรถนะหลักของ
องคกร” หมายถึง  เรื่องที่
องคกรมีความรู ความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญมากทีสุ่ด และ
สรางความไดเปรียบใหกับ
องคกร

- เปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการ
สงเสริมการมีสวนรวม และการเรียนรูของ
ชุมชน
- เปนหนวยงานที่มีประสบการณทํางานกับ
ประชาชนในระดับพื้นที่ และเปนที่ไววางใจ
ของประชาชน 
- เปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
ประสานงานระหวางหนวยงาน

- เปนหนวยงานที่ มีวินยัและเสียสละ มี
จริยธรรม  มุงผลสัมฤทธิ์ ความรวม
แรงรวมใจ การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

“สภาพแวดลอมการ
แขงขัน” หมายถึง ภาวะ หรือ
สภาพแวดลอมของการแขงขัน
ในขณะนั้น รวมถึงแนวโนมการ
แขงขันในอนาคต ซึ่งจะชวย
ในการตัดสินใจในการแขงขัน
และวางกลยุทธที่เหมาะสม
ของผูบริหารองคกร

- ความกาวหนาของเทคโนโลยี
- การเพิ่มขึ้นของหนวยงานภายนอกตางๆที่
ทําหนาที่คลายคลึงกัน 
- ภารกิจงานที่เกิดขึ้นใหมๆ

- หนวยงานที่ทํางานลกัษณะเดียวกัน
- การออกระเบียบกฎหมาย เพื่อใหเกิด

ความชอบธรรมและชงิความไดเปรียบ  
- หนวยงานเปนที่รูจักของฝายนโยบาย 

ทําใหเปนที่ยอมรับ และมอบหมาย
งานใหรับผิดชอบ

“ความทาทายเชิงกลยุทธ” 
หมายถึง แรงกดดันที่มีผลตอ
ความสําเรจ็ในอนาคตของ
องคกร

- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
- ขอจํากัดในการใหบริการขององคกร
- แรงจูงใจของเจาหนาที่รุนใหม
- ประสิทธิภาพการทาํงานรวมกัน
- การขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญ-
- ความตองการของผูรับบริการที่เปลี่ยนไป



ขอคําถามที่สวนราชการตอบไมชดัเจน

ประเด็น ตัวอยางทีดี ตัวอยางที่ไมขัดเจน

“ความไดเปรียบเชิงกล
ยุทธ” หมายถึง สิ่งที่เปน
ความสามารถพิเศษของ
องคกรที่คูแขงไมสามารถ
เลียนแบบ และเปนเครื่อง
ตัดสินวาองคกรจะประสบ
ความสําเรจ็ในอนาคตหรือไม 

- ระบบการจัดการภายในองคกร
- ภาพลักษณขององคกร
- ระบบบริหารขององคกร
- การเปนองคกรแหงการเรียนรู



WS 1 โครงรางแบบยอ

• ใหอานโครงรางองคกรของหนวยงานทานเอง แลวสกัดแตเนื่อหาที่

สําคัญลงในแบบฟอรม 2

• อภิปรายในกลุมวา เนื่อหาสื่อชัดเจนหรือไม

• มีหัวขอใดที่ตองการใชพื้นที่การเขียนมาก

• เนื้อหาสวนที่เกินสามารถประมวลในหนึ่งหนาเพิ่มเติมไดหรือไม

• มีหัวขอใดที่ยังไมไดดําเนินการ และควรริเริ่มอยางไร



ผูสงมอบและพันธมิตร:
มหาวิทยาลัย 

ความตองการ: บุคลากรวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ผูมีสวนไดสวนเสีย:

องคกรใน / นอกระบบสาธารณสุข

ความตองการ:
- องคความรู และ เทคโนโลยดานสุขภาพจิตที่มีคุณภาพและ
เขาถงึงาย
- ระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ

ลูกคา: ผูที่มีปญหาสุขภาพจิต และ ผูปวยจิตเวช

ความตองการ: บริการที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ: (ดานธุรกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)
ดานธุรกิจ : งานสุขภาพจิตไดรับการสนับสนุนจากผูนําของประเทศ
ดานปฏิบัติการ : เครือขายงานสุขภาพจิตใหความสนใจและใหความรวมมือ
ดานบุคลากร : ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและจิตเวช / สายงานปด ตองมีใบประกอบวิชาชีพ

ปจจัยเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ :
การปรับระบบบริการสุชขภาพ (Service Plan)

วิสัยทัศน:
กรมสุขภาพจิตเปน ศก.ความชช.ในการพัฒนางานสุขภาพจิตใน
ระดับประเทศ

พันธกิจ:
1.เสริมสรางศักยภาพปชช.ใหมีสุขภาพจิตดี
2.สงเสริมบทบาทของภาคีเครือขายดานสุขภาพจิตใหเขมแข็ง
3.พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตใหมีคุณภาพและเขาถงึ
งาย

คานิยม: M- E- N - T- A - L

งบประมาณ: ………..บาท

รายได: -------- บาท

จํานวนบุคลากร: 5,100 คน

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ: กฎหมายสุขภาพจิต,สิทธิผูปวย,ผู
พิการ,ยาเสพติด ,หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน:
การทบทวนยุทธศาสตร + HR Scorecard + PMS
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 , 14001
ระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลHA

ผลิตภัณฑ/บริการหลัก:
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่ยุงยาก ซับซอน

คุณลักษณะโดดเดนของผลิตภัณฑ/บริการ :
ตอบสนองความตองการตามบริบทของพื้นที่  กลุมวัย

สมรรถนะหลักขององคกร:
- การถายทอดองคความรู
- การบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับยุงยาก 
ซับซอน

ปจจัยแหงความสําเร็จ:
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและ
จิตเวช

ความทาทายเชิงกลยุทธ: (ดานธุรกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)
ดานธุรกิจ : กฎหมายสุขภาพจิต 
ดานปฏิบัติการ : การมุงสูความเปนเลิศ / การผลักดันกฎหมาย / การจัดเก็บขอมูลระดับประเทศ
ดานบุคลากร : การสรางความตอเนื่องทางการบริการ+วิชาการ+กลุมผูมีศักยภาพสูง(ผลกระทบจากโครงการเกษียณฯ
ดานสังคม : ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจ / สถานการณความรุนแรง ซับซอนของปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

สภาพแวดลอมการแขงขัน:
- การปรับระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
- ศักยภาพของเครือขายงานสุขภาพจิตและจิตเวช



แบบประเมินความพรอมขอรับรางวัลฯ
พรอมรายชื่อหมวดและเหตผุลในการคดัเลอืกหมวดที่เสนอขอรับรางวัล

ระดับ ความหมาย

0 ไมมีการดําเนินการ

1 มีกิจกรรมในขั้นเริ่มตน

2 เริ่มมีแนวทางอยางเปฯระบบที่ตอบสนองตอหัวขออยางหลวม 
ๆ

3 มีการดําเนินการที่ชัดเจน และเปนระบบ มีการนําไปใช

4 มีการดําเนินการที่เปนระบบตอเนื่อง และปรบัปรุงมาหลายป

5 มีผลลัพธที่เปนเยี่ยมตอบสนองความตองการของสวนราชการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย

Form 3



WS 2 การประเมินตนเองเพื่อเลือกหมวดที่โดดเดน

• ใหอานแบบฟอรม 3 เพื่อวิเคราะหรายหมวด

• หมวดใดที่มีคะแนนประเมินสูงสุด

• หมวดที่มีคะแนนสูงสุดนั้น มีความโดดเดนอยางไร

– แนวทางทีเ่ปนระบบ?

– ความมีประสิทธิผล

– กลไกการปรับปรุงและการเรียนรู

– ผลลัพธที่เชือ่มโยง

• มีหัวขอใดที่ยังไมไดทํา
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เกณฑการประเมนิตนเอง

ระดับ 0 •ไมมแีนวทางอยางเปนระบบใหเห็นชัดเจน

ระดับ 1 • เริม่มีแนวทางอยางเปนระบบที่ตอบสนองตอขอกําหนดของหัวขออยางหลวม ๆ

• มกีารนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัเิพียงแคในขั้นเริม่ตนในเกือบทกุพืน้ที่หรือหนวยงาน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบรรลุ

ขอกําหนดของหัวขอ 

ระดับ 2 • มแีนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ

• มกีารนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตั ิถึงแมวาบางพื้นที่หรือบางหนวยงานเพิ่งอยูในขั้นเริม่ตน

• เริม่มกีารประเมนิและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ 

ระดับ 3 • มแีนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดทั้งหมดในหัวขอ

• มกีารถายทอดเพื่อนําไปปฏบิตัิเปนอยางดี ถึงแมวาอาจแตกตางกนัในบางพืน้ที่หรือบางหนวยงาน 

• มกีระบวนการประเมนิและปรับปรงุอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และเริ่มใชผลการเรียนรูในระดับองคกรไปปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สําคัญ

• เริม่มคีวามสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกบัความตองการขององคกรตามที่ระบุไวในเกณฑหมวดอื่นๆ 

ระดับ 4 • มแีนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดตางๆ ของหัวขอ 

• มกีารนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัเิปนอยางดีโดยไมมคีวามแตกตางทีส่ําคัญ 

• มกีระบวนการประเมนิและปรับปรงุอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และมีการใชการเรียนรูในระดับองคกร และการแบงปน

ความรูในระดับองคกรสงผลตอการปรับปรุงใหดีขึ้น

• มแีนวทางที่บูรณาการกบัความตองการขององคกร ตามที่ระบุไวในเกณฑหัวขออื่นๆ

ระดับ 5 • มแีนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดของหัวขออยางครบถวนสมบูรณ

• มกีารนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบตัอิยางสมบูรณโดยไมมีจุดออนหรือความแตกตางที่สําคัญในพืน้ที่หรือหนวยงาน

ใดๆ 

• มกีระบวนการประเมนิและปรับปรงุอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง มีการวิเคราะหและการปรับปรุงใหดีขึ้นและการสราง

นวัตกรรม

• มแีนวทางที่บูรณาการกบัความตองการขององคกรเปนอยางดี ตามที่ระบุไวในเกณฑหัวขออื่นๆ 
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หมวด 1 2 รวม

1 2.88 2.73 2.56
2 2.83 2.66 2.74
3 3.82 3.28 3.54
4 2.61 2.79 2.7
5 3.07 2.65 2.95 2.9
6 3.04 2.87 2.99

รวม
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การนาํเสนอ
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รายชื่อตวัชีว้ัดForm 4

หมวดที่ รายชื่อตัวชี้วัด ขอมูล(พศ. – พศ.)

7.1

7.2

7.3

7.4

ใหนําเสนอผลลัพธดังนี้
•ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการระดับองคกร
•ตอบสนองตอเปาหมายและยุทธศาสตร
•สัมพันธกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
•ควรนําเสนอตัวชี้วัดสําคัญใหครบถวนแมวาการปรับปรุงจะอยูในขั้นเริม่ตน

ขอมูลที่ตองการ
•ชื่อตัวชี้วัดที่แสดงผลการดําเนินการ
•ระยะเวลาของขอมูลที่นําเสนอ
•ผลจากการปรับปรุงใหดีขึ้น



การนําเสนอผลลัพธ

• ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการขององคกร

• มุงเนนผลลัพธการดําเนินงานที่สําคัญ

• ตอบสนองตอเปาหมายและยุทธศาสตร

• สัมพันธกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง

ควรนําเสนอตัวชี้วัดสําคัญใหครบถวน 

แมวาการปรับปรุงจะอยูในขั้นเริ่มตน
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WS 3 - ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของโดยตรงกับหมวดที่ขอ

รางวัล 

1. ในหมวดที่โดดเดน องคกรมีตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นความโดดเดน

อะไรบาง

2. มีการรวบรวมขอมูลอยางไร

3. มีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางไร

4. กรอกขอมูลลงในแบบฟอรม 4



แบบฟอรมที่ 4
ตัวชี้วัดหมวด 7 ที่เกี่ยวของกับหมวดที่เสนอขอรับรางวัล

Category/Ite
m No. ชื่อตัวชี้วัด

ขอมูลยอนหลังอยาง
นอย 3 จุด

พ.ศ.
....

พ.ศ.
....

พ.ศ.
....

หมวด 7
ผลลัพธการ
ดําเนินการ
7.1 มิติดาน
ประสิทธิผล

1 ตัวชี้วัดที่สําคัญของการบรรลุความสําเร็จตามยุทธศาสตรของ
สวนราชการ

1.1 - ชื่อตัวชี้วัด
… - …

Category/Ite
m No. ชื่อตัวชี้วัด

ขอมูลยอนหลังอยาง
นอย 3 จุด

พ.ศ.
....

พ.ศ.
....

พ.ศ.
....

7.2 มิติดาน
คุณภาพการ
ใหบริการ

2 ตัวชี้วัดที่สําคัญดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

2.1 ชื่อตัวชี้วัด
… - …
3 ตัวชี้วัดที่สําคัญในดานคุณคาจากมุมมองของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย รวมถึง การที่ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียกลาวถึงองคกรในทางที่ดี และแงมุมอื่นของการสราง
ความสัมพันธกับผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย

3.1 ชื่อตัวชี้วัด
… - …
4 ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการดานขอบเขต ขนาด 
และประเภทการใหบริการที่เพิ่มขึ้น

4.1 ชื่อตัวชี้วัด
… - …
5 ตัวชี้วัดที่สําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย

5.1 ชื่อตัวชี้วัด



3. แนวทางการเขียนรายงานสมัครรางวัล
(Application Report)
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กรอบการเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
(Application Report)

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐอยางตอเนือ่งในหมวดที่ไมได
ขอรับรางวัล

ผลการดําเนินการในรายหมวดที่ขอรับรางวัล 
(รายหมวด)

ลักษณะสําคัญขององคกร

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 1

ผลลัพธการดําเนินการ (ทุกหมวด 7.1 – 7.4)สวนที่ 4

โครงสรางของ Application Report
สําหรับการสมัครรางวัล PMQA

รวมทุกหมวด 
ประมาณ 15 หนา

ประมาณ 20 หนา

ประมาณ 10 หนา

ประมาณ 5 หนา

รวม  ไมเกิน 50 หนา

โครงสรางการบริหาร และการรักษาระดับ 
FLบทนํา (ไมเกิน  3 หนา)
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• บทนํา    โครงสรางการบริหาร และการรักษาระดบั FL (ประมาณ 3 หนา)

• สวนที่ 1 ลกัษณะสําคัญขององคกร    (ประมาณ 10 หนา)

• สวนที่ 2 ระบุการดําเนินการพื้นฐานของทุกหมวด และมีการพัฒนาใหดีขึ้น (ประมาณ 15 

หนา)

• สวนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะหมวดที่สงเขาประกวด โดยตองแสดงความโดดเดน

และความเชื่อมโยงระหวางหมวดอื่นๆ ใหเห็นชัดเจน โดยเฉพาะ

3.1 ความเปนระบบ 3.2 ความมีประสิทธิผล

3.3 การเรียนรูและการปรับปรุง         3.4 ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่นๆ ที่นําไปสูความเปนเลิศ

(ประมาณ 20 หนา)

• สวนที่ 4 รายละเอียดหมวด 7 :  ผลลัพธในภาพรวมขององคการทุกมิติ (โดยตองระบุให

ชัดเจนถึงตวัวัดกลุมใดที่เกีย่วของกับหมวดที่ขอรับรางวัล 

ตองแสดงใหเห็นผลลัพธที่ดขีึ้น (ทั้ง Level และ Trend) (ประมาณ 5 หนา)

กรอบการเขียน Application Report
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กรอบการเขียน Application Report
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงสราง Application Report ไมเกิน 50 หนา

(Font “TH SarabunPSK size 16” ตั้งคาหนากระดาษ “ขอบบน-ซาย หาง 3.0 cm ลาง-ขวา หาง 2.5 cm”)

โครงสราง Application Report ไมเกิน 50 หนา

(Font “TH SarabunPSK size 16” ตั้งคาหนากระดาษ “ขอบบน-ซาย หาง 3.0 cm ลาง-ขวา หาง 2.5 cm”)



การรกัษา/ความตอเนื่องของ PMQA

• คําสั่ง/คณะทํางานตาง ๆ

• แผนงาน

• ตัวชี้วัด

• เปาหมาย

• การฝกอบรม

• โครงการและกิจกรรมตาง ๆ

• รางวัลที่เกี่ยวของ เชน รางวัลการบริการ รางวัลนวัตกรรม เปนตน
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Application Report : สวนที่ 1

ลักษณะสําคัญขององคกร : ประมาณ 10 หนา (ไมมีคะแนน)

• อธิบายโครงรางองคกรตามแนวคําถาม 15 ขอ ที่จะทําใหผูอานเขาใจถึง

ทิศทาง

การดําเนินงานขององคกร และปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการของ

องคกร

• ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

• ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
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Application Report : สวนที่ 2

• แสดงใหเหน็การดําเนินการของ PMQA ในองคกรที่ยังคงเปนระบบ มีการถายทอด มี

ความสอดคลอง และมุงมัน่ที่จะพัฒนาอยางตอเนื่อง

• แสดงใหเหน็ถึงแนวทางการปรับปรุงเพื่อใหมัน่ใจวาระบบมีความยัง่ยนื

• เชื่อมโยงถึงผลลัพธที่สะทอนการดําเนินการในแตละหมวด และมีกลไกการติดตาม

ประเมินผลที่สงผลใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง : รวมทุกหมวดประมาณ 
15 หนา (ยกเวนหมวดที่ขอรับรางวัล)

การใหคะแนนสวนที่ 2 : ทุกหมวดตองไดคะแนนมากกวารอยละ 25 (> 250 
คะแนน)
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Application Report : สวนที่ 3

• ใชคําถามจากเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550

• อธิบายรายละเอียดโดยแสดงใหเห็นถึงความโดดเดนของการพัฒนาในหมวดที่เสนอขอรางวัล 

และความเชื่อมโยงระหวางหมวดอยางชัดเจน ประกอบดวย

o  แนวทางการดําเนินการที่เปนระบบ และมปีระสิทธผิล

o  การถายทอดแนวทางสูปฏิบัติ

o  การปรับปรุงและการเรียนรู 

o ความเชื่อมโยงกับหัวขอสําคัญในโครงราง (OP) หรือแนวทางการดําเนินการในหมวดอื่นที่

นําไปสูการปรับปรุงจนทําใหเกิดผลลัพธและการเรียนรูที่โดดเดน

• การเชื่อมโยงสูผลลัพธการดําเนินการในหมวดนั้นๆ โดยมีระดับที่ดีและแนวโนมของการพัฒนา

อยางตอเนื่อง และมีกลไกการติดตามประเมนิผลที่สงผลใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

การดําเนินการที่โดดเดนรายหมวด : ประมาณ 20 หนา (เฉพาะหมวดที่สมัคร
รางวัลฯ )

การใหคะแนนสวนที่ 3 : หมวดที่ขอรับรางวัลตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 50



49

Application Report : สวนที่ 4

• แสดงผลลัพธในภาพรวมขององคการ ไดแก ผลลัพธสําคัญในทุกหัวขอใน

หมวด 7 

• ผลลัพธที่เกี่ยวของกับสวนที่ 3 ใหแสดงขอมูลที่มีแนวโนมที่ดีขึ้นจากการ

ปรับปรุง

ผลลัพธการดําเนินการ : ประมาณ 5 หนา

การใหคะแนนสวนที่ 4 : หมวดผลลัพธที่เกี่ยวของโดยตรงกับหมวดที่ขอรับ
รางวัลตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 30
ผลลัพธอื่น ๆ ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 25
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ตัวอยางตารางการจัดเก็บขอมูลดานผลลัพธ

ผลลัพธที่
ตองการ

เจาของขอมูล จําแนกขอมูล
ตามกลุม

แหลงขอมูล
เชิง

เปรียบเทียบ

ผูรับผดิชอบใน
การรวบรวม



รายงานที่ดี

• เนื้อหากระชับ สะทอนการดาํเนินการจริง

• เขียนจากความเขาใจ และความรูจากการปฏิบัตจินคนพบ
หนทางที่นําไปสูความเปนเลิศ(Best Practices)ในหมวดตาง ๆ

• สนับสนุนดวยผลลัพธและขอมูลที่เกิดจากความรวมมือในการ
ปรับปรุงของบคุลากรในองคกร

• เปนตนแบบที่สะทอนระบบการบริหารจัดการที่ดจีริงตาม
แนวทาง PMQA



แนวทางการเขียน
Application Report



กระบวนการ

• ตั้งตนดวยหัวขอ

• บรรยายใหเห็นแนวทางที่เปนระบบ

• การถายทอดที่มีประสิทธิผล

• การเรียนรูและการพัฒนา

• ผสมผสานระหวางการเขียนเชิงพรรณา ตาราง และผงัแนวคิด 

• ผังควรนําเสนอใหเหน็แนวคิดที่เปนเลศิ

• ไมควรเขียนเปนขัน้ตอนของการทํางาน

• เชื่อมโยงกระบวนการที่ดีสูผลลพัธในหมวด 7

















การเขียนที่ไมแนะนํา

• เขียนเปน Bullet ขาดความตอเนื่อง

• ยกตัวอยางเปนจุด ๆ ไมเห็นความเปนระบบ

• พรรณามากไป ขาดการยกตัวอยาง หรือ ผัง ประกอบ

• เขียนตอบคําถามเหมือนตอบขอสอบ

• อธิบายเปนแนวทฤษฎีมากไป

• ใชคําเหมือนคําถามในเกณฑ



ผลลัพธ

• ชื่อตัวชี้วัดที่สื่อชัดเจน

• แสดงขอมูลปลาสุด

• แสดงเปนกราฟพรอมเสกล และทิศทางที่เปนแนวโนมวาเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง

• จําแนกตามกลุมผูรับบริการ พื้นที่ กลุม (ตามความเหมาะสม

• อธิบายความสําคัญของตัวชี้วัด

• อยาอธิบายกราฟ



ตัวอยาง

เปา = 95%เปา = 95%

ตัวชีว้ดันี้แสดงถงึความผูกพัน

ของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติ

ราชการในกรมดวยการทุมเท

ใหกับการทํางาน การเรียนรู 

และการมีสวนรวม จากระบบ

การพัฒนาและโครงการครอม

สายงานสงผลใหรอยละของ

บุคลากรที่มีผลประเมินการ

ปฏิบัติราชการอยูในระดบัดีขึ้น

ไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 88.2 

ในป 2553 เปนรอยละ 98.75 

ในป 2554



ตัวอยาง



ตัวอยาง



ตัวอยาง



ตัวอยาง
การตรวจวินิจฉยัและ

ชันสูตรโรคสัตว ซึ่ง

เปนกระบวนการทาง

หองปฏิบัติการ กรม

ปศุสัตวไดพัฒนา

กระบวนการทาง

หองปฏิบัติการจน

ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 17025 

ทุกหองปฏิบัตกิาร 

เพื่อรองรับ

มาตรฐานสากลและ

การเตรียมพรอม

รองรับการแขงขัน



ตัวอยาง



WS 4 - วิเคราะหการเขียน

1. กระบวนการที่เปนระบบ?

2. ประสิทธิผล?

3. การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ?

4. ความเปนเลศิ

5. ผลลัพธที่นาจะมี
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สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคกร



72

1ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ

(1) - พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการ คืออะไร

- มีแนวทาง และวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ

- คุณลักษณะโดดเดนของผลิตภัณฑ/บริการ 

(2) - วิสัยทัศนของสวนราชการ คืออะไร

- เปาประสงคหลักของสวนราชการคืออะไร

- วัฒนธรรมของสวนราชการ คืออะไร

- คานิยมของสวนราชการที่กําหนดไว คืออะไร

- สมรรถนะหลักของสวนราชการ
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1ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ

(3) - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน 

ระดับการศึกษา อาย ุสายงาน ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษ

ในการปฎิบัติงาน เปนตน

(4) - สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่

สําคัญอะไรบาง ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน

(5)  - สวนราชการดําเนินการภายใตกฏหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับที่สําคัญ  

อะไรบาง



1ข. ความสัมพันธภายในภายนอกองคการ

(6) - โครงสรางองคการ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเอง

ที่ดีเปนเชนใด

(7) สวนราชการหรือองคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงาน

ตอกันมีหนวยงานใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน 

• ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง

• มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร

(8) - กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง 

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความ  

คาดหวังที่สําคัญ อะไรบาง 

- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร



2. ความทาทายองคกร 
ก. สภาพการแขงขนั

(9) - สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปน

เชนใด

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด 

- ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนนิการปจจุบันในประเด็น

ดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร

(10) - ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับ    

คูแขงขันคืออะไร 

- ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของ

สวนราชการคืออะไร 

(11) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง



2. ความทาทายตอองคกร
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร

(13) - ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการในดานพันธกิจ 

ดานปฏบิัตกิาร ดานทรพัยากรบุคคล และดานสงัคม คืออะไร

(14) - แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อใหเกดิผล

การดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่องมีอะไรบาง

(15) - ภายในองคการมีแนวทางในการเรียนรูขององคการและมีการแลกเปลีย่นความรู

อยางไร

(12)  ขอจํากดัในการไดมาซึ่งขอมูลเชงิเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมี

อะไรบาง (ถามี)
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หมวดที่ 1 การนําองคกร



เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 78

หมวด 1 การนําองคกร

ก. การกําหนด     
ทิศทาง              

ของสวนราชการ

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผดิชอบตอสังคม

ค. การทบทวน  
ผลการดําเนิน-
การของ             

สวนราชการ
ข. การกํากับ        
ดูแลตนเองที่ดี

ก. ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ข. การดําเนิน-
การอยางมี
จริยธรรม

ค. การให         
การสนับสนุน
ตอชุมชน        
ที่สําคัญ

• การกาํหนดวสิัยทศัน 

เปาประสงค คานิยม

และผลการดาํเนินการ 

และสื่อสาร                     

และถายทอด               

ไปสูการปฏิบตัิ

• การสรางบรรยากาศ

ใหเกดิการกระจาย

อํานาจการตัดสินใจ 

นวัตกรรม ความ

คลองตวั การเรียนรู 

ถกูตองตามกฎหมาย

และจริยธรรม

• ความรบัผดิชอบ

ดานการ

ดาํเนินการ              

ดานการเงิน            

และการปกปอง

ผลประโยชน         

ของประเทศ

• การทบทวน           

ผลการดําเนินการ 

และใชมาประเมิน

ความสําเรจ็             

และตอบสนอง

ความตองการ            

ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป

• ตวัชี้วดัทีท่บทวน 

และผลการทบทวน

ทีผ่านมา

• การดาํเนินการ  

ในกรณทีีก่าร

ปฏิบตัิงาน                  

มีผลกระทบ              

ตอสังคม

• กระบวนการ 

ตวัชี้วดั และ

เปาประสงคในการ

จัดการความเสี่ยง

• การคาดการณ

ลวงหนา                  

และเตรยีมการ 

เขิงรกุ

• การกาํหนดวิธปีฏิบตัิ

ในการดาํเนินการ

อยางมีจรยิธรรม 

• การสนับสนุน            

และสราง               

ความเขมแข็ง

ใหแกชุมชน                

ทีส่ําคัญ                

และการทีผู่บรหิาร

และบคุลากร                

มีสวนรวม                 

ในการพัฒนา

ชุมชน
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1.1 ก การกําหนดทิศทาง
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1.1 ก การกําหนดทิศทาง

1.1 ข การกํากับดูแลตนเองที่ดี
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1.1 ค. การทบทวนผลการดําเนินการ
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1.1 ค. การทบทวนผลการดําเนินการ (ตอ)
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1.2 ก ความรับผิดชอบตอสังคม
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1.2 ข การดําเนินการอยางมีจริยธรรม

1.2   ค การใหการสนบัสนนุตอชุมชนสําคัญ
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ก. กระบวนการ           
จัดทํายทุธศาสตร

2.1 การจัดทํายทุธศาสตร
2.2 การถายทอดกลยทุธหลกั                  

เพื่อนําไปปฏิบัติ

ข. เปาประสงค        
เชิงยทุธศาสตร

ก. การถายทอด              
แผนปฏิบัตกิาร             
ไปสูการปฏิบตัิ

ข. การคาดการณ        
ผลการดาํเนินการ

•กระบวนการวางแผน 
ยุทธศาสตร

•การรวบรวม                   
และวิเคราะหขอมูล 
และสารสนเทศ                  
ที่เกี่ยวของ

•ประเดน็ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชงิยุทธ-
ศาสตร กลยุทธหลัก
ตารางเวลาในการ
บรรล ุและลําดับ
ความสําคญั

•การใหความสําคัญกับ
ความทาทายตอองคกร 
และความสมดุล
ระหวางความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสยี

•การถายทอดแผนปฏิบัติการ 
ไปสูการปฎิบัต ิการจัดสรร
ทรัพยากร และทําใหผล             
ที่เกิดขึ้นยัง่ยืน

•แผนปฏิบัตกิารที่สําคญั  
และการดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

•แผนหลักดานทรัพยากร
บุคคล

•ตัวชี้วัดผลการดําเนนิงาน 
และการทําใหระบบการ
วัดผลเสริมใหสวนราชการ
มุงไปในแนวทางเดียวกัน

•การคาดการณผลการ-
ดําเนนิการ และเปรียบเทียบ
กับเปาประสงคเชงิยุทธ-
ศาสตร ผลการดําเนนิการ         
ที่ผานมา ผลการดําเนนิการ
ที่คาดไวของคูแขง               
และระดับเทียบเคียง





2.1 การจัดทํายุทธศาสตร



2.1 ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร (ตอ)

(2) ตอ 



หมวด 2 ขอ 2.1 ข. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร



หมวด 2 ขอ 2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ

2.2 ก. การถายทอดแผนปฏบิัติการไปสูการปฏิบัติ

(5)  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
- ถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและ
กลยุทธหลัก

- จดัสรรทรัพยากรเพื่อใหมัน่ใจวาสามารถปฏิบัติตามแผนไดสําเร็จ
- ทาํใหผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนมีความยั่งยนื

(6) - แผนปฏิบัติการที่สําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง
- หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการใหบริการ รวมทั้งผูรบับริการและผูมีสวนได
สวนเสีย สวนราชการจะดําเนินการอยางไรเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

(7) แผนหลักดานทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร กลยุทธหลัก 
และแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง

(8) - ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง
- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติ

การ
โดยรวม เสิรมใหสวนราชการมุงไปในแนวทางเดียวกัน



หมวด 2 ขอ 2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ

2.2 ข. การคาดการณผลการดําเนินการ

(9)  - เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดที่ระบุในขอ 2.2 ก (8) มีอะไร
- เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการเปนเชนใด เมื่อเปรียบเทียบกับ

-- เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
-- ผลการดําเนินการที่ผานมา
-- ผลการดําเนินการที่คาดไวของคูแขง
-- ระดับเทียบเคียงที่สําคัญ



หมวด 2 ขอ 2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ

2.2 ข. การคาดการณผลการดําเนินการ

(5)  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการ
- ถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและ
กลยุทธหลัก

- จดัสรรทรัพยากรเพื่อใหมัน่ใจวาสามารถปฏิบัติตามแผนไดสําเร็จ
- ทาํใหผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนมีความยั่งยนื

(6) - แผนปฏิบัติการที่สําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง
- หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการใหบริการ รวมทั้งผูรบับริการและผูมีสวนได
สวนเสีย สวนราชการจะดําเนินการอยางไรเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

(7) แผนหลักดานทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร กลยุทธหลัก 
และแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง

(8) - ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง
- สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติ

การ
โดยรวม เสิรมใหสวนราชการมุงไปในแนวทางเดียวกัน



หมวดหมวด  3 : 3 : การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ในหมวดการใหความสําคัญกับผูรับบริการ                               
และผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจประเมินวาสวนราชการ            
กําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ                

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร รวมถึงสวนราชการ      
มีการดําเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ 
และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการในทางที่ดี
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หมวด 3 การใหความสําคัญกบัผูรับบริการ



หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ                   
และผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. ความรูเกี่ยวกับ
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.1 ความรูเกี่ยวกับ               
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 ความสัมพันธ และความพงึ
พอใจของผูรับบริการ และผูมีสวน

ไดสวนเสีย

ก. การสรางความสัมพันธ            
กับผูรับบริการ                           

และผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. การวัดความพึงพอใจ          
ของผูรับบริการ                

และผูมีสวนไดสวนเสีย

•การกําหนดหรือจําแนกกลุม
ผูรบับรกิารฯ รวมถึงผูรบับรกิาร
ในอนาคต

•การรบัฟงและเรียนรูความ
ตองการและความคาดหวัง  
และนําขอมูลมาใชในการ
วางแผนปฏิบัตงิาน                     
การปรับปรงุกระบวนการ            
และการพัฒนาบริการใหม ๆ

•การสรางความสัมพันธ                        
กับผูรบับรกิารฯ

•กลไกการขอขอมูล ขอรับบริการ 
หรือรองเรียน การกําหนดวิธีปฏิบัติ 
และทําใหมั่นใจวาบุคลากรปฏิบัติ
ตาม

•กระบวนการจัดการขอรองเรียน 
และทําใหมั่นใจวาไดรบัการแกไข 
การรวบรวมและวิเคราะหเพื่อใช
ปรบัปรงุการดําเนินการ

•การทําใหแนวทางในการสราง
ความสัมพันธและชองทางตดิตอ
เหมาะสมและทันสมัย

•การวัดความพึงพอใจ                     
และไมพึงพอใจของผูรบับรกิารฯ 
แตละกลุม และนําผลไปปรบัปรงุ
การดําเนนิการ

•การติดตามชอมูลปอนกลับ

•การหาและใชขอมูลเชงิ
เปรียบเทียบดานความพึงพอใจ
ของผูรบับรกิารฯ

•การทําใหแนวทางการวัด                 
ความพึงพอใจเหมาะสม             
และทันสมัย



หมวดหมวด  4 : 4 : การวัดการวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรูการวิเคราะหและการจัดการความรู

ในหมวดการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูนี้ 
เปนการตรวจประเมินวา  สวนราชการเลือก รวบรวม 
วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ 

และจัดการความรูอยางไร
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

4.1 การวัดและวิเคราะหผลการ
ดําเนินการของสวนราชการ

4.2 การจัดการสารสนเทศ  
และความรู

ก. ความพรอม            
ใชงานของขอมูล
และสารสนเทศ

ก. การวดัผลการ
ดําเนินการ

ข. การวเิคราะห
ผลการ
ดําเนินการ

ข. การจดัการ        
ความรู

•การเลือกและรวบรวม
ขอมูลและสารสนเทศ              
ที่สอดคลอง                           
และเชื่อมโยงกัน

•การเลือกขอมูล                     
และสารสนเทศ                     
เชงิเปรียบเทียบ                        
มาสนับสนนุการตดัสินใจ                          
และนวัตกรรม

•การทําใหระบบการวัดผล
เหมาะสมและทันสมัย               
และไวในการบงชี ้                
การเปลี่ยนแปลง

• การวิเคราะห                          
ที่ใหผูบรหิาร                 
นําผลมาใชทบทวน               
ผลการดําเนินการ                  
และวางแผน              
เชงิยุทธศาสตร

• การสื่อสาร                    
ผลการวิเคราะห  
เพื่อสนับสนนุ               
การตัดสนิใจ             
ในการปฏิบัติงาน

•การทําใหขอมูล                
และสารสนเทศ              
พรอมใชงาน                    
และสามารถเขาถึง

•การทําใหอุปกรณ                
ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ
เชื่อถือได ปลอดภัย 
และใชงานงาย

•การทําใหขอมูล             
และสารสนเทศ                 
และอุปกรณเหมาะสม
และทันสมัย

•การจัดการความรู

•การทําใหขอมูล                
และสารสนเทศ                 
และความรู มีความ
ครอบคลมุ รวดเร็ว 
ถูกตอง ทนัสมัย 
เชื่อมโยง นาเชื่อถือ 
สามารถเขาถึง สามารถ
ตรวจสอบ การมีสวนรวม
ในกระบวนการขอมูล 
ปลอดภัย และรักษา
ความลับ

KM



หมวดหมวด 5  5 : : การมุงเนนทรพัยากรบุคคลการมุงเนนทรพัยากรบุคคล
ในหมวดของการมุงเนนทรัพยากรบุคคลนี้ 

เปนการตรวจประเมินวาระบบงาน และระบบการเรียนรู
ของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเอง

และใชศักยภาพอยางเต็มที่ 
เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงค                            

และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสวนราชการอยางไร 
รวมทั้ง ตรวจประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอม

ในการทํางาน  สรางบรรยากาศที่เอื้อตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการ

ที่เปนเลิศ  และความเจริญกาวหนาของบุคลากร
และสวนราชการ
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หมวดหมวด 5  5 : : การมุงเนนทรัพยากรบุคคลการมุงเนนทรัพยากรบุคคล



• การกําหนด
คุณลักษณะ              
และทักษะ

• การสรรหาวาจาง
และรักษาบุคลากร

• การเตรียม
บุคลากรสําหรับ
ตําแหนงสําคัญ 
และการสราง
ความกาวหนา

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

ก. การจัด                
และบริหารงาน
ก. การจัด                

และบริหารงาน

5.1 ระบบบงาน

ค. การจางงาน       
และความกาวหนา 
ในหนาที่การงาน

ข. ระบบ              
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

ก. สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน

ข. การใหการสนับสนุน
และสรางความพึง-
พอใจแกบุคลากร

ก. การพัฒนาบุคลากร

5.2 การเรียนรู                     
ของบุคลากร                   

และการสรางแรงจูงใจ

5.3 การสรางความผาสุก
และความพึงพอใจ            
ของบุคลากร

ข. การสรางแรงจูงใจ         
และการพัฒนา ความ 

กาวหนาในหนาที่การงาน

• การจัด
โครงสราง
องคกร                  
และระบบ               
การทํางาน          
เพื่อสงเสริม
ความรวมมือ 
ความคิดริเริ่ม 
การกระจาย
อํานาจ                 
การตัดสินใจ 
นวัตกรรม

• การคํานึงถึง
วัฒนธรรม              
และความคิด   
ที่หลากหลาย

• การทําให              
การสื่อสาร           
การแลกเปลี่ยน
ความรู                 
หรือทักษะ            
มีประสิทธิผล

• ระบบ                  
การประเมินผล 
และการแจงผล
เพื่อใหเกิด          
การพัฒนา 
และปรับปรุง
งาน

• การยกยอง
ชมเชย              
การใหรางวัล
และสิ่งจูงใจ

• การสงเสริมสุขอนามัย 
ความปลอดภัย                  
การปองกันภัย                
การปรับปรุง
สภาพแวดลอม                 
และบุคลากรมีสวนรวม

• การทําใหสถานที่ทํางาน
เตรียมพรอม             
ตอภาวะฉุกเฉิน             
และภัยพิบัติ

• การกําหนดปจจัย
ความผาสุก                   
ความพึงพอใจ             
และแรงจูงใจ               
สําหรับแตละกลุม

• การบริการ สวัสดิการ 
และนโยบาย

• การกําหนดตัวชี้วัด
และวิธีการประเมิน         
ที่เปนทางการ            
และไมเปนทางการ

• การนําผล                      
การประเมิน                   
มากําหนดลําดับ
ความสําคัญ                   
ในการปรับปรุง

•  การหาความตองการ  
ในการฝกอบรม

•  การสงเสริมการใช
ความรูและทักษะใหม

• การจูงใจใหพนักงาน

พัฒนาตนเองและใช

ศักยภาพอยางเต็มที่
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หมวดหมวด 6  6 : : การจัดการกระบวนการการจัดการกระบวนการ

ในหมวดการจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมิน                      

แงมุมที่สําคัญทั้งหมดของการจัดการกระบวนการ 

การใหบริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคา

แกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจ                     

ของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญตาง ๆ 

หมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญและหนวยงานทั้งหมด 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

ก. กระบวนการที่สรางคณุคา

6.1 กระบวนการที่สรางคณุคา 6.2 กระบวนการสนับสนุน

ก. กระบวนการสนับสนุน

• การกําหนดกระบวนการที่สรางคณุคา

• การจัดทําขอกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการ                         
ที่สรางคุณคา

• การออกแบบกระบวนการโดยนําปจจัยที่สําคัญมาประกอบ 
และบูรณาการกับสวนราชการอื่น 

• การนํากระบวนการไปปฏิบัติใหบรรลุผลตามขอกําหนด        
ที่สําคัญ

• การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ
ประเมิน และปองกันไมใชเกิดขอผิดพลาด ทํางานซ้ํา  
และความสูญเสีย

• การปรับปรงุกระบวนการใหดีขึน้ และนํามาเผยแพร
แลกเปลี่ยนภายในและระหวางหนวยงาน

• การกําหนดกระบวนการสนบัสนนุ

• การจัดทําขอกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการสนบัสนนุ

• การออกแบบกระบวนการโดยนําปจจัยที่สําคัญมาประกอบ 
และบูรณาการกับสวนราชการอื่น 

• การนํากระบวนการไปปฏิบัติใหบรรลุผลขอกําหนด            
ที่สําคัญ

• การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ
ประเมิน และปองกันไมใชเกิดขอผิดพลาด ทํางานซ้ํา  
และความสูญเสีย

• การปรับปรงุกระบวนการใหดีขึน้ และนํามาเผยแพร
แลกเปลี่ยนภายในและระหวางหนวยงาน
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6.1 ก. กระบวนการที่สรางคุณคา
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6.1 ก. กระบวนการที่สรางคุณคา
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6.1 กระบวนการที่สรางคุณคา



หมวดหมวด 7  7 ::  ผลลัพธการดําเนินการผลลัพธการดําเนินการ
ในหมวดผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมิน                       

ผลการดําเนินการและแนวโนมของสวนราชการในมิติตาง ๆ              
ไดแก มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ                         

มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

และมิติดานการพัฒนาองคกร 
นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการดําเนินการของสวนราชการ

โดยเปรียบเทียบกับสวนราชการ

หรือองคกรอืน่ที่มีภารกิจคลายคลึงกนั
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ



111

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

7.3 มิติ           
ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบตัิราชการ

7.1 มิติ                    
ดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏบิัตริาชการ

7.2 มิติ               
ดานคุณภาพ            
การใหบริการ

7.4 มิติ               
ดานการพัฒนา         

องคกร

•ผลผลการดําเนนิการ             

ดานการบรรลุความสําเร็จ             

ของยุทธศาสตร                   

และแผนปฏิบัติงาน 

•ผลการดําเนินการ                 

ดานการบูรณาการ                  

กับสวนราชการทีเ่กี่ยวของ

กันในการใหบริการ              

หรือการปฏิบัตงิาน (*)

•ผลการดําเนินการ                 

ดานความพึงพอใจ                 

และไมพึงพอใจ                    

ของผูรบับรกิาร                 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

•ผลการดําเนินการ              

ดานการปองกัน                     

และปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

•ผลการดําเนินการ                     

ดานการมีสวนรวม                   

ของประชาชน 

•ผลการดําเนินการที่สําคัญ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผูรับบรกิาร

และผูมีสวนไดสวนเสีย

•ผลการดําเนินการ                   

ดานประสิทธิภาพ                     

ของการใชงบประมาณ 

•ผลการปฏิบัตงิานของ

กระบวนการที่สรางคณุคา 

•ผลการปฏิบัตงิานของ

กระบวนการสนบัสนนุ 

•ผลการดําเนินการ                    
ดานการเรียนรู                     
และพัฒนาของบุคลากร 

•ผลการดําเนินการ                     
ดานความผาสุก                      
ความพึงพอใจ                    
และไมพึงพอใจ                      
ของบุคลากร 

•ผลการดําเนินการ                   
ดานการจัดการความรู 

•ผลการดําเนินการ                  
ดานการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ 

•ผลการดําเนินการ                    
ดานการพัฒนากฎหมาย 

•ผลการดําเนินการ               
ดานการเปนองคกร               
ที่สนับสนุนชมุชนที่สําคัญ
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7.1 มิติดานประสิทธิผล

7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
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7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ตอ)

7.4 มิติดานการพัฒนาองคการ



ความสัมพันธระหวางผลลัพธและกระบวนการ
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7.1 มิติดานประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

7.2 มิติดานคุณภาพ            
การใหบริการ

7.3 มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ

7.4 มิติดานการพัฒนา      
องคกร

1.1 การนําองคกร
2.1 การจัดทํายทุธศาสตรและกลยุทธ 
2.2 การถายทอดกลยทุธและนําไปปฏิบตัิ

1.2 ความรับผดิชอบตอสังคม
3.1 ความรูเกีย่วกับผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

6.1 กระบวนการที่สรางคณุคา
6.2 กระบวนการสนับสนุน
1.2 ความรับผดิชอบตอสังคม

1.2 ความรับผดิชอบตอสังคม 
4.1 การวัดและวิเคราะหผลการดาํเนินการของ

สวนราชการ
4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู
5.1 การจัดและบริหารงาน 
5.2 การเรียนรูของบุคลากร  และการสรางแรงจูงใจ 
5.3 ความผาสกุและความพึงพอใจของบุคลากร
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