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คํานํา 

 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ไดเห็นชอบใหนําการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนเครื่องมือ

ผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เปนตัวช้ีวัดบังคับในมิติดานการพัฒนาองคการ ตัวช้ีวัดที่ 

14 ในระดับกรม 

         ดังน้ัน เพื่อใหสวนราชการระดับกรมที่ตองดําเนินการตามตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดทราบแนวทางและวิธีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดดังกลาว ซึ่งจะชวย

ใหสวนราชการไดเตรียมความพรอมในเรื่องตาง ๆ และสามารถดําเนินการไดครบถวนและ

สอดคลองกับแนวทางการประเมินผลเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จที่ไดกําหนดไว 

สาํนักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําคูมือน้ีขึ้นเพื่อใหสวนราชการดังกลาวไดนําไปใชประโยชนในการ

ดําเนินการตอไป  

เพื่อใหสวนราชการสามารถดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ีไดอยางถูกตองสมบูรณ ขอให

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 

คูมือการนําองคกรเขาสูการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคูมือเทคนิคการ

ปรับปรุงและพัฒนาองคการ เวอรช่ัน 1.0 ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเผยแพรใหสวนราชการไป

แลวดวย 

 

 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

กันยายน 2551 
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แนวทางดําเนินการสําหรับตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการระดับกรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

----------------------------- 

 

11.  .  ความสาํคัญและเหตุผลความจาํเปนความสาํคัญและเหตุผลความจาํเปน  

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 

 ประเทศที่พัฒนาแลวในหลายประเทศไดมีการนําระบบคุณภาพการบริหารจัดการ        

มาใชทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีการปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเน่ืองและเปนการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และไดเปน

แนวทางใหประเทศตาง ๆ นําไปประยุกตใชมากกวา 70 ประเทศ เชน 

 

ประเทศ ชื่อรางวัลที่พัฒนามาจาก MBNQA ป ค.ศ.  

ที่เริ่มประกาศ 

มอบรางวัล 

ออสเตรเลีย Australian Business Excellence Award 

(ABEA) 

1988 

สหภาพยุโรป European Quality Award (EQA) 1989 

สิงคโปร Singapore Quality Award (SQA) 1994 

ญ่ีปุน Japan Quality Award (JQA) 1995 

 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบ

ราชการไทยที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู

ระดับมาตรฐานสากล (High Performance)  

 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบราชการมาอยางตอเน่ือง เพื่อให

หนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิคและ
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เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 

เปนตน อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ

หนวยงานภาครัฐ และเปนการรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป สํานักงาน ก.พ.ร. จึง

ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. 

           นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. 

เสนอ ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยฯในประเด็นยุทธศาสตรที 3 วาดวยการ 

มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถใน

การเรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ 

ไดกําหนดเปาประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย ดังน้ี 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

3. มุงสูการเปนองคการที่มีขีด

สมรรถนะสูง บุคลากรมีความ

พรอมและความสามารถใน

การเรียนรู คิดริเริ่ม 

เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได

อยางเหมาะสมตอสถานการณ

ตางๆ  

สวนราชการและ

หนวยงานของรัฐสามารถ

พัฒนาขีดสมรรถนะและมี

ความพรอมในการ

ดําเนินงาน  

� ระดับความสําเร็จ

ของ สวนราชการ

และหนวยงานของ

รัฐในการปรับปรุง

และยกระดับ

คุณภาพการ

บริหารงานตาม

แผนพัฒนาองคการ  

� ระดับสมรรถนะ

ของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐที่

ไดรับการพัฒนา

ตามเกณฑมาตรฐาน  

� ไมนอยกวา  

รอยละ 80 โดย

เฉลี่ย  

 

 

 

 

 

� ไมนอยกวา  

รอยละ 80 โดย

เฉลี่ย  

 

  

 ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ในประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3 ดังกลาว การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงไดกําหนด

เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในป 2555 ดังน้ี 

 ระดับความสําเร็จของสวนราชการและหนวยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ

การบริหารงานตามแผนพัฒนาองคการไมนอยกวารอยละ 80 โดยเฉล่ีย 
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22. . หลักการและแนวคิดหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนําหลักเกณฑและแนวคิดตามรางวัล

คุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มา

ปรับใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และการดําเนินการตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง การ

ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการ

ไทย ทั้งน้ี เพื่อใหสวนราชการใชเปนกรอบในการประเมินองคกรดวยตนเอง และเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงการบริหารจัดการองคกร เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐไปสูมาตรฐานสากล 

         เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทําขึ้นโดยอาศัยคานิยมหลัก (Core Value)  

11 ประการ ดังน้ี 

1.  การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 

2.  ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ 

3.   การเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล 

4.   การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.   ความคลองตัว 

6.   การมุงเนนอนาคต 

7.   การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

8.   การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

9.   ความรับผิดชอบตอสังคม 

10.  การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 

11.  มุมมองในเชิงระบบ 

 

1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 

 ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญที่จะขับเคล่ือนใหองคกรประสบความสําเร็จ โดย

ตองใหความสําคัญกับเรื่อง ตอไปน้ี 

1) การกําหนดทิศทาง คานิยมที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเนนคานิยมที่

ใหความสําคัญกับผูรับบริการ รวมทั้งกําหนดความคาดหวังขององคกรที่มุงเนนใหเกิดความ
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สมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อเปนการชี้นําการดําเนิน

กิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร    

2) การจัดทํากลยุทธ ระบบ และวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุผลการดําเนินการที่เปนเลิศ 

กระตุนใหมีนวัตกรรม สรางความรูและความสามารถ และทําใหมั่นใจวาองคกรมีความยั่งยืน    

3) การกําหนดใหมีระบบการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการขององคกร เพื่อ

นําผลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร 

4) การกํากับดูแลตนเองที่ดี และการเสริมสรางจริยธรรมภายในองคการใหมีความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ในดานจริยธรรม การปฏิบัติการ และผลการ

ดําเนินการขององคการ ทั้งน้ี ผูบริหารระดับสูงควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการมี

พฤติกรรมที่มีจริยธรรม  

5) การสรางแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทํา

ใหองคการประสบความสําเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู มีนวัตกรรม และมีความคิดสรางสรรค    

6) การมีสวนรวมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพัฒนาผูนําใน

อนาคต การยกยองชมเชยพนักงาน  และการเปนแบบอยางที่ดี  

 

 2.  ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ 

การดําเนินการของสวนราชการ มุงเนนใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนดังน้ันผูที่

จะตัดสินวาสวนราชการใดดําเนินการประสบความสําเร็จหรือไม ไดแกประชาชนซึ่งเปน

ผูรับบริการน้ันเอง  

ทั้งน้ีองคกรที่มุงเนนผูรับบริการควรใหความสําคัญกับเรื่อง ดังตอไปน้ี 

 การใหความสําคัญกับผูรับบริการในปจจุบันและอนาคต คือ การเขาใจความ

ตองการของผูรับบริการในปจจุบัน และการคาดการณความตองการของผูรับบริการที่พึงมีใน

อนาคต  

 การสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถดําเนินการไดในทุก

ขั้นตอน ตั้งแตการเขาถึงบริการ คุณภาพของการใหบริการ การลดขอผิดพลาดในการใหบริการ 

การลดขอรองเรียนจากผูรับบริการ รวมทั้งความสัมพันธระหวางองคกรกับผูรับบริการ ซึ่งชวย

สรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ทั้งน้ี องคกรที่จะ

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไดน้ัน จําเปนตองรับฟงความคิดเห็นของ

ผูรับบริการ สามารถคาดการณความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตระหนักถึงการพัฒนาทาง

เทคโนโลยี รวมทั้งการตอบสนองอยางรวดเร็วและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของผูรับบริการ 
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 3. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล 

การที่องคกรจะบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินการไดน้ัน องคกรตองมีแนวทางที่

ปฏิบัติไดเปนอยางดีในเรื่องการเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล การเรียนรูขององคกร 

รวมถึงการปรับปรุงอยางตอเน่ืองของแนวทางที่มีอยูและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่นําไปสู

เปาประสงคและแนวทางใหมๆ การเรียนรูตองถูกปลูกฝงลงไปในแนวทางที่องคกรปฏิบัติการ 

ซึ่งหมายความวา การเรียนรูจะตอง  

1) เปนปกติวิสัยของงานประจําวัน  

2) มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หนวยงาน และองคกร  

3) สงผลตอการแกปญหาที่ตนเหตุ  

4) มุงเนนการสรางและแบงปนความรูทั่วทั้งองคกร และ  

5) เกิดขึ้นจากโอกาสที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญและมีความหมาย

แหลงการเรียนรูในองคกร รวมถึงความคิดของบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ขอมูลจากผูรับบริการ 

การแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)  

ทั้งน้ี การเรียนรูขององคกรและบุคลากรสงผลดังน้ี 

 การเรียนรูขององคกรสงผล ดังน้ี  

1)  การเพิ่มคุณคาใหแกผูรับบริการผานการบริการใหมหรือที่ปรับปรุงใหม  

2)  การลดความผิดพลาด ความสูญเสีย และตนทุนที่เกี่ยวของ  

3)  การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองผูรับบริการและการลดรอบเวลา  

4) การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรทั้งหมดขององคกร  

5)  การเพิ่มผลการดําเนินการขององคกรเพื่อใหบรรลุผลในดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและการใหบริการตอชุมชนในฐานะพลเมืองดี 

 การเรียนรูของบุคลากรสงผล ดังน้ี  

1)  ทําใหบุคลากรที่อยูในองคกรมีความพึงพอใจและมีทักษะหลากหลายมากขึ้น  

2)  เกิดการเรียนรูขามหนวยงาน  

3)  สรางสินทรัพยทางความรูขององคกร 

4)  มีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นเพื่อใหมีนวัตกรรม 

ดังน้ัน การเรียนรูจึงไมควรมุงเพียงแตการใหไดผลผลิตและบริการที่ดีขึ้น แตควรมุง

ถึงความสามารถในการตอบสนองผูรับบริการ การปรับตัว นวัตกรรมและมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น

ดวย เพื่อทําใหองคกรมีความยั่งยืน  รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ

มุงสูความเปนเลิศ 
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 4.  การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การใหความสําคัญกับบุคลากร หมายถึง การมีความมุงมั่นที่จะทําใหบุคลากรมี

ความพึงพอใจ มีการพัฒนา และมีความผาสุก ซึ่งเกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุน

และมีผลการดําเนินการที่ดีที่ปรับใหเหมาะสมกับความตองการของบุคลากรท่ีมีความแตกตาง

กันในดานสถานที่ทํางานและชีวิตครอบครัว   ความทาทายที่สําคัญในการใหความสําคัญกับ

บุคลากร มีดังน้ี  

1) การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของผูนําองคกรที่มีตอความสําเร็จของ

บุคลากร 

2) การยกยองชมเชยบุคลากรที่มากกวาการใหคาตอบแทนตามปกติ  

3) การสนับสนุนการพัฒนาและความกาวหนาของบุคลากร  

4) การแบงปนความรูขององคกรเพื่อใหบุคลากรสามารถใหบริการผูรับบริการ

ไดดียิ่งขึ้นและสนับสนุนใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  

5) การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหบุคลากรกลาคิดกลาทําและมีนวัตกรรม  

6) การสรางสภาพแวดลอมสนับสนุนเพื่อบุคลากรที่หลากหลาย 

องคกรตองสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อใหสามารถบรรลุ

เปาประสงคโดยรวมไดดีขึ้น    

ความรวมมือภายในองคกร อาจรวมถึง ความรวมมือระหวางบุคลากรและผูบริหาร 

ซึ่งอาจนําไปสูการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมขามหนวยงาน หรือการปรับโครงสรางงาน เชน 

การพัฒนาทีมงาน ความรวมมือภายในองคกร อาจเกี่ยวของกับการสรางเครือขายความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุน การตอบสนอง และการแบงปนความรู 

ความรวมมือภายนอกองคกร อาจเปนการรวมมือกับผูรับบริการ และหนวยงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ ความรวมมือในรูปแบบเครือขายเปนความรวมมือภายนอกท่ีมีความสําคัญมากขึ้น

เรื่อย ๆ    

ความรวมมือภายในและภายนอกองคกรที่ดีจะกอใหเกิดการพัฒนาตอเปาประสงค

ระยะยาว ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุงองคกร ดังน้ันองคกรควรคํานึงถึง

ความตองการที่สําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จรวมกัน มีวิธีการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ มีแนวทางใน

การประเมินความกาวหนา และวิธีการปรับใหเขากับสภาวะที่เปล่ียนแปลง ในบางกรณีการให

การศึกษาและการฝกอบรมรวมกันอาจเปนวิธีการหนึ่งที่คุมคาสําหรับการพัฒนาบุคลากร 
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 5.   ความคลองตัว 

 องคกรตองมีความคลองตัว เพื่อใหประสบผลสําเร็จในภาวะปจจุบันที่มีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และมีการแขงขันในระดับโลก ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีความยืดหยุน e-Service ทําใหองคกรตองมีการตอบสนองที่

รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความยืดหยุน และปรับเปลี่ยนตามความตองการของผูรับบริการเฉพาะราย 

องคกรตองใชเวลาใหสั้นลงเรื่อย ๆ ในการนําผลผลิตใหมและบริการใหมหรือที่ปรับปรุงใหม

เขาสูสังคม ขณะเดียวกันองคกรตองตอบสนองผูรับบริการใหรวดเร็วและยืดหยุนมากขึ้นเรื่อย ๆ 

การปรับปรุงที่สําคัญในการลดเวลาในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ทําให

องคกรตองการระบบงานใหม ๆ การลดความซับซอนของหนวยงานและกระบวนการ หรือมี

ความสามารถในการเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสูอีกกระบวนการหนึ่งอยางรวดเร็ว ดังน้ัน 

บุคลากรที่ไดรับการอบรมขามหนวยงานและไดรับการเอื้ออํานาจในการตัดสินใจจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งในบรรยากาศแขงขันที่รุนแรง 

 ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งในการบรรลุความทาทายเชิง

ยุทธศาสตร คือ รอบเวลาในการออกแบบกระบวนการหรือบริการออกสูสังคม หรือรอบเวลาการ

สรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกรตองบูรณาการการ

ทํางานแตละขั้นตอนในกิจกรรมตาง ๆ เริ่มตั้งแตการวิจัยหรือกรอบแนวคิด ไปจนถึงการนําไปปฏิบัติ 

 ผลการดําเนินการในดานเวลามีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน และรอบเวลา

กลายเปนตัววัดกระบวนการที่สําคัญ การมุงเนนเรื่องเวลากอใหเกิดประโยชนอื่น ๆ ที่สําคัญ

ดวย การปรับปรุงในเรื่องเวลาจะผลักดันใหมีการปรับปรุงตาง ๆ ในเรื่องระบบงาน องคกร 

คุณภาพ ตนทุน และผลิตภาพไปพรอม ๆ กัน 

 

 6. การมุงเนนอนาคต 

ในสภาพแวดลอมปจจุบัน การสรางองคกรที่มีความยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจ

ปจจัยตางๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของ

องคกร ทั้งน้ี องคกรที่จะประสบความสําเร็จตองมีแนวคิดที่ในการมุงเนนอนาคตอยางจริงจัง 

และมีความมุงมั่นที่จะสรางพันธะระยะยาวกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ผูรับบริการ 

บุคลากร ผูสงมอบบริการ สาธารณชน และชุมชนขององคกร    

  การวางแผนงานขององคกรจึงควรคาดการณลวงหนาถึงปจจัยตางๆ เชน ความ

คาดหวังของผูรับบริการและความตองการของผูรับบริการ การพัฒนาดานเทคโนโลยี การ

เปล่ียนแปลงของกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ความคาดหวังของชุมชนและสังคม ดังน้ัน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและการจัดสรรทรัพยากรจึงตองรองรับปจจัยดังกลาวดวย การ
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มุงเนนอนาคต ครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากรและผูสงมอบบริการ การวางแผนสืบทอด

ตําแหนงที่มีประสิทธิผล การสรางโอกาสเพื่อนวัตกรรม และการคาดการณลวงหนาถึงความ

รับผิดชอบตอสาธารณะ 

 

 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงบริการ 

กระบวนการ และการปฏิบัติการขององคกร รวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย   

นวัตกรรมควรนําองคกรไปสูมิติใหมในการดําเนินการ นวัตกรรมไมอยูในขอบเขตงานของการ

วิจัยและพัฒนาเทาน้ัน นวัตกรรมมีความสําคัญตอการดําเนินการในทุกแงมุมและทุก

กระบวนการ ผูนําองคกรจึงควรชี้นําและจัดการใหนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการ

เรียนรู องคกรควรบูรณาการนวัตกรรมไวในการทํางานประจําวันและใชระบบการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการขององคกรสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรูขององคกรและบุคลากร ดังน้ัน ความสามารถใน

การเผยแพรและใชประโยชนจากความรูเหลาน้ีอยางรวดเร็วจึงมีความสําคัญตอการผลักดัน

นวัตกรรมขององคกร 

 

 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินการมีความสําคัญตอองคกร การวัดผลควรมา

จากความจําเปนและกลยุทธหลักขององคกร รวมทั้งควรใหขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญอยาง

ยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธที่สําคัญ    

การจัดการผลการดําเนินการขององคกรตองใชขอมูลและสารสนเทศหลายประเภท   

ซึ่งควรครอบคลุมถึง ผลการดําเนินการดานผูรับบริการ ผลผลิตและบริการ รวมทั้งการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ กระบวนการ และผลการดําเนินการเทียบกับคู

เทียบเคียง รวมถึงผลการดําเนินการของผูสงมอบ บุคลากร ตลอดจนธรรมาภิบาลและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ    

การวิเคราะห หมายถึง การสกัดสาระสําคัญของขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การประเมินผล การตัดสินใจ และการปรับปรุง ในการวิเคราะห องคกรจําเปนตองใชขอมูลเพื่อ

บงบอกถึงแนวโนม การคาดการณ และความเปนเหตุเปนผลกัน ซึ่งโดยปกติแลวอาจไมเห็น

เดนชัด การวิเคราะหจะสนับสนุนจุดมุงหมายหลาย ๆ ประการ เชน การวางแผน การทบทวน

ผลการดําเนินการโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินการกับคูเทียบ  
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ในการปรับปรุงผลการดําเนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง องคกรควรให

ความสําคัญกับการเลือกและใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ ที่ควรสะทอนถึงปจจัยตางๆ ที่นําไปสู

การปรับปรุงผลการดําเนินการในดานผูรับบริการ การปฏิบัติการ การเงิน และจริยธรรม กลุม

ตัวช้ีวัดที่เช่ือมโยงกับความตองการของผูรับบริการและผลการดําเนินการขององคกรจะเปน

พื้นฐานที่เดนชัดในการทําใหกระบวนการทั้งหมดสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ

เปาประสงคขององคกร การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกระบวนการติดตาม อาจทําใหเกิดการ

ประเมินและเปลี่ยนตัววัดหรือดัชนีช้ีวัดเพื่อใหสนับสนุนเปาประสงคขององคกรยิ่งขึ้น 

 

 9. ความรับผิดชอบตอสังคม  

ผูนําองคกรควรใหความสําคัญตอความรับผิดชอบที่มีตอสาธารณะ พฤติกรรมที่มี

จริยธรรม และความจําเปนในการการบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดีดวย ผูนําควรเปนแบบอยางที่ดี

ในการมุงเนนจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการคุมครองปองกันสุขอนามัยของสาธารณะ 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม การคุมครองปองกันสุขอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดลอม ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการขององคกร และรอบเวลาของกระบวนการและบริการ    

นอกจากนั้น องคกรควรใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรและการลดความ

สูญเสียตั้งแตตนทาง การวางแผนจึงควรคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจ

เกิดขึ้นจากการดําเนินการ การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรปองกันมิใหเกิดปญหา แกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา และจัดใหมีสารสนเทศและการสนับสนุนที่ จําเปน เพื่อให

สาธารณะมีความตระหนักในเรื่องดังกลาวอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของสาธารณะ 

  ในหลายๆ องคกร ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการมีความสําคัญมากในดานความ

รับผิดชอบตอสาธารณะ การตัดสินใจที่เก่ียวกับการออกแบบมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

ชุมชนหรือไม ดังน้ัน กลยุทธการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผลจึงควรคาดการณ

ลวงหนาถึงความกังวลและความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

องคกรควรใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธตอผูมีสวนได

สวนเสียทั้งหมด การปฏิบัติทางดานจริยธรรมอยางจริงจังควรเปนขอกําหนดและตองมีการ

ตรวจติดตามโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององคกร 

 การบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดี เกี่ยวของกับการนําองคกรและการสนับสนุน

จุดประสงคที่สําคัญดานสาธารณะ ตามขอจํากัดดานทรัพยากรขององคกร จุดประสงคดังกลาว 

อาจรวมถึงการปรับปรุงดานการศึกษาและสุขอนามัยของชุมชน การทําใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี การ

อนุรักษทรัพยากร การใหบริการชุมชน การปรับปรุงวิธีปฏิบัติขององคกร และการเปดเผยขอมูล
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ขาวสารใหกับประชาชน ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพลเมืองดียังรวมถึงการผลักดันองคกรอื่นๆ ทั้ง

ในภาครัฐและเอกชนใหรวมดําเนินการตามจุดประสงคดังกลาวดวย  

การจัดการในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม จําเปนตองใชตัวช้ีวัดที่เหมาะสมและ

ความรับผิดชอบของภาวะผูนําสําหรับตัววัดดังกลาว 

 

 10. การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 

การวัดผลการดําเนินการขององคกร จําเปนตองมุงเนนผลลัพธที่สําคัญ ผลลัพธ

ดังกลาวควรใชเพื่อสรางคุณคาและรักษาความสมดุลของคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

ไดแก ผูรับบริการ บุคลากร พนักงานที่เกี่ยวของ และชุมชน จากการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนได

สวนเสียที่สําคัญเหลาน้ี ทําใหองคกรสามารถสรางภาพลักษณที่ดี  

ทั้งน้ีกลยุทธขององคกรควรระบุความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

อยางชัดเจน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายซึ่งบางครั้งอาจมีความขัดแยงกันหรือมีการ

เปล่ียนแปลงไป กลยุทธดังกลาวจะชวยทําใหมั่นใจวาแผนงานและการปฏิบัติการตางๆ 

ตอบสนองตอความตองการที่แตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสีย และหลีกเล่ียงผลกระทบใน

เชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียใด ๆ การใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินการแบบนําและแบบตาม 

(Leading & Lagging) รวมกันอยางสมดุลเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลในการสื่อลําดับ

ความสําคัญระยะสั้นและระยะยาวขององคกร การตรวจติดตามผลการดําเนินการจริง และเปน

พื้นฐานที่เดนชัดในการปรับปรุงผลลัพธตางๆ   

 

 11. มุมมองในเชิงระบบ 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมุมมองในเชิงระบบในการจัดการ

องคกรและกระบวนการที่สําคัญ เพื่อใหบรรลุผลลัพธ น่ันคือ ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ   

เกณฑทั้ง 7 หมวดและคานิยมหลักเปนกรอบในการสรางระบบและการบูรณาการกลไกของ

ระบบเขาดวยกัน อยางไรก็ตาม การจัดการผลการดําเนินการโดยรวมใหประสบความสําเร็จ 

ตองอาศัยการสังเคราะหที่มองภาพรวมขององคกร มุงเนน วิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงค

เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ใหมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ 

รวมกัน ซึ่งหมายถึงการใชการเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางขอกําหนดตางๆ ในหมวดตางๆ ของ

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อทําใหมั่นใจวาแผนงาน กระบวนการ ตัววัด และ

การปฏิบัติการตางๆ  มีความสอดคลองกัน และบูรณาการ ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให

องคประกอบแตละสวนของระบบการจัดการผลการดําเนินการขององคกรมีการปฏิบัติการอยาง

เช่ือมโยงซึ่งกันและกันอยางสมบูรณ 
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ทั้งน้ี มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุมถึง การที่ผูนําระดับสูงมุงเนนทิศทางเชิงกลยุทธ

และมุงเนนผูรับบริการ ซึ่งหมายความวา ผูนําระดับสูงตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไข และจัดการ

ผลการดําเนินการ โดยอาศัยผลลัพธการดําเนินการ  มุมมองในเชิงระบบ ยังรวมถึงการใช

ตัวช้ีวัด และความรูขององคกรเพื่อสรางกลยุทธที่สําคัญ น่ันคือ การเชื่อมโยงกลยุทธเหลาน้ี

เขากับกระบวนการที่สําคัญและการจัดสรรทรัพยากรใหมีความสอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการโดยรวม และทําใหผูรับบริการพึงพอใจ ดังน้ัน มุมมอง

ในเชิงระบบ หมายถึง การจัดการทั้งองคกร และองคประกอบแตละสวน เพื่อบรรลุความสําเร็จ

ขององคกร 

 

 กลาวโดยสรุป แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ 

ตองการที่จะเห็นหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุงเนนใหการ

นําองคกรเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับ

ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี

ความยืดหยุนคลองตัว สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู

อยางตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และ ทํางานโดย

มุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ 

 

         การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 

1. ลักษณะสําคัญขององคกร 

2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

6. การจัดการ

กระบวนการ

5. การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ

กับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา

องคกร

2. การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร

ลักษณะสําคญัขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ

การดําเนินการ

การพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

 

ภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1. ลักษณะสําคัญขององคกร 

เปนการอธิบายถึงภาพรวมในปจจุบันของสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติ

ภารกิจ ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 

สิ่งสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินการ และความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการ

เผชิญอยู รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ   

2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวยคําถามตาง ๆ ในแตละหมวด ซึ่ง

เปนแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําสวนราชการไปสูองคกรแหงความเปนเลิศได และ

เกณฑในแตละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหวางหมวดตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหาร

จัดการที่ดีตองมีความสอดคลองและบูรณาการกันอยางเปนอยางระบบ  

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวย 7 หมวด คือ 

หมวด 1 การนําองคกร 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 ทั้งน้ี เกณฑทั้ง 7 หมวดสามารถอธิบายไดเปน 2 สวน ไดแก สวนที่เปนกระบวนการ 

และสวนที่เปนผลลัพธ  

สวนที่เปนกระบวนการ (หมวด 1-6) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิภาพของ

สวนราชการ สามารถจัดไดเปน 3 กลุม ไดแก 

1) กลุมการนําองคกร ประกอบดวย  

 หมวด 1 การนําองคกร  

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  

 หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

2) กลุมพื้นฐานของระบบ ประกอบดวย 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
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3) กลุมปฏิบัติการ ประกอบดวย  

 หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

สวนที่เปนผลลัพธ (หมวด 7) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิผลของสวนราชการ 

ใน 4 มิติ ที่มีความสอดคลองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดแก 

 มิติดานประสิทธิผล 

 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 

          สาระสําคัญของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในแตละหมวด 

โดยสังเขป 

 หมวด 1  การนําองคกร เปนการตรวจประเมินวาผูบริหารของสวนราชการดําเนินการ

อยางไรในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผล

การดําเนินการ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย การ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูในสวนราชการ รวมทั้งตรวจ

ประเมินวาสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สังคมและชุมชนอยางไร 

 หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

และการถายทอดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได

จัดทําไว เพื่อนําไปปฏิบัติและการวัดผลความกาวหนา 

 หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจ

ประเมินวาสวนราชการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร รวมถึงสวนราชการมีการดําเนินการอยางไรในการ

สรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําให

ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการในทางที่ดี 

 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมินวา   

สวนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และจัดการ

ความรูอยางไร 
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 หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา ระบบงาน และระบบการ

เรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยาง

เต็มที่เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของ 

สวนราชการอยางไร รวมทั้งตรวจประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่

เปนเลิศและความเจริญกาวหนาของบุคลากรและสวนราชการ 

 หมวด 6  การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมดของการ

จัดการกระบวนการ การใหบริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่

สําคัญตาง ๆ หมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญและหนวยงานทั้งหมด 

 หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโนม

ของสวนราชการในมิติตาง ๆ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผล

การดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวนราชการ  หรือองคกรอื่นที่มีภารกิจ

คลายคลึงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
                                                                      

 

 

15

 

3.  ความเชือ่มโยงของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับ 

เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐอื่น ๆ    

 

 การบริหารจัดการทั้ง 7 หมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกี่ยวของกับ

เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐและผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดอื่น ๆ ที่ผานมา ดังน้ี 

 หมวด 1  การนําองคกร  การดําเนินการที่ผานมาสวนราชการตาง ๆ  ไดมีการจัดทํา

วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคเพื่อเปนทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน     

หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  นับตั้งแตป 2548 รัฐบาลไดจัดทําแผนการ

บริหารราชการแผนดิน ซึ่งสวนราชการตาง ๆ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ 

แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองเช่ือมโยงกัน รวมทั้งการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล นอกจากนี้ไดนําเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเขามาใชควบคูกับ

การบริหารเชิงยุทธศาสตร  

หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในปจจุบัน

การดําเนินการในหมวด 3 เปนหมวดที่สวนราชการตาง ๆ ใหความสําคัญเพิ่มขึ้น มีชองทาง

สําหรับรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการหลายชองทาง และ หนวยงานราชการเนนการทํางาน

เชิงรุก เพื่อนําบริการใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น ทั้งเคานเตอรบริการประชาชน  ศูนยบริการรวม  

การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ยังมีการนําผลสํารวจความพึง

พอใจของผูรับบริการมากําหนดเปนตัวช้ีวัดหนึ่งในมิติ 2 คุณภาพการใหบริการ ในคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการอีกดวย 

   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การดําเนินการในหมวด 4  

เปนสิ่งที่สวนราชการไดดําเนินการอยางตอเน่ืองมาตั้งแตป 2547 ทั้งการจัดการระบบ

สารสนเทศและการจัดการความรู และเปนสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหองคกรสามารถ

บรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรได 

   หมวด  5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ทุกสวนราชการจะมีแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด) มีการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเมื่อป 2548 

และ 2549 การสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม  

   หมวด 6  การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้สวนราชการมีดําเนินการไปแลวใน

หลายเรื่อง เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การจัดทําขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งไดนําไปสูการปฏิบัติตอเน่ืองเปนปที่สามแลว  
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนหมวดที่สวนราชการจะไดตรวจสอบผลการ

ดําเนินการวาไดบรรลุผลตามเปาหมายยุทธศาสตรหรือไม ความพึงพอใจของผูรับบริการเปน

อยางไร ประสิทธิภาพการบริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวช้ีวัดตาง ๆ เปนเชนไร และผลการ

พัฒนาองคกรเปนอยางไร ซึ่งก็เปนผลลัพธตามมิติตาง ๆ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ 

ตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการของแตละหนวยงาน 

 จากความเชื่อมโยงของระบบการจัดการตาง ๆ ที่ผานมากับเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ปรากฏดังแผนภาพ  

 

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

และกลยุทธ

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

Knowledge 
Management e-government MIS

การปรับกระบวนทัศน        
(I am Ready)

แผนแมบททรัพยากร
บุคคล 3-5 ป 

การลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

Blueprint for 
Change

Capacity Building

Redesign Process

ระบบควบคุม
ภายใน

Vision 
Mission 

Strategic
 เปาประสงค

แผนปฏิบัติราชการ 

4 ป (แผนบริหาร

ราชการแผนดิน)
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

คุณภาพ        

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

พัฒนาองคกร

การวิเคราะห
(Competency)

Individual 
Scorecard

การบริหารความเสี่ยง

 

 

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของระบบการจัดการกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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44..  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ““ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ””    

    ปงบประมาณ พ    ปงบประมาณ พ..ศศ. . 25255522 

 

 

             4.1  การกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ผานมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.  2549 – 2551 

 

•   ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นํ้าหนักรอยละ 5 เปนตัวช้ีวัดเลือก (สวนราชการ

เลือกจํานวน 114 สวนราชการ ประกอบดวย 37 กรม 37 จังหวัด และ 40 มหาวิทยาลัย) วัดการ

ดําเนินการแบบ Milestone มีจุดเนนอยูที่การเรียนรูและทําเขาใจเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพียงตอบคําถามใหครบถวนเทาน้ัน  

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นํ้าหนักรอยละ 5 เปนตัวช้ีวัดบังคับ วัดการ

ดําเนินการแบบ Milestone มีจุดเนนอยูที่การเรียนรูและทําเขาใจเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ วิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง และสําหรับสวนราชการที่ดําเนินการตอเน่ืองจาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะตองจัดทําแผนปรับปรุงองคกร และดําเนินการปรับปรุงองคกร 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นํ้าหนักรอยละ 22 เปนตัวช้ีวัดบังคับ วัดผล

การประเมินองคกรในเชิงคุณภาพ โดยเนนการบูรณาการตัวช้ีวัดที่เก่ียวของกับการพัฒนา

องคกรนํามาผนวกเขากับตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยไดมีการ

ประเมินองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI” เพื่อตรวจสอบวาสวนราชการมีการ

ดําเนินการบริหารจัดการในแตละขอคําถามตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางมี

ระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment) เกิดการเรียนรู (Learning) 

และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) และประเมินผลจากมาตรฐานที่กําหนดไว 

(Check List) ซึ่งทําใหสวนราชการไดทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พรอมทั้ง

ดําเนินการปรับปรุงองคกรในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดวย และเมื่อสิ้นปงบประมาณ

สวนราชการไดดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองอีกครั้ง เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงองคกร

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดสงแผนปรับปรุงองคกรจํานวน 2 แผน 
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4.2    การกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

                  1) การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะมุงเนนใหสวนราชการปรับปรุงองคกร โดยการวัดความสําเร็จของ

การดําเนินการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ* (Improvement Plan) เปนสําคัญ (*เปลี่ยน

ช่ือจาก แผนปรับปรุงองคกร เปน แผนพัฒนาองคการ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555)  ซึ่งจะสงเสริมใหแตละสวนราชการมีความเขาใจ

และนําเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยาง

ตอเน่ือง รวมถึงสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ 

2)  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑ 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนาองคการ ซึ่งถือวาเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรเบื้องตน และเปน

แนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซึ่งหากสวนราชการสามารถดําเนินการผานเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแลว  และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเขาสูระดับกาวหนา 

และ สามารถที่จะการยกระดับเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐไดตอไป 

                         เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบการประเมิน

ที่สามารถบงช้ีระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และสะทอนใหเห็นถึงระดับการพัฒนาของสวนราชการในระดับที่กระบวนการหรือ

ระบบเริ่มใชไดผล ดังน้ี 

 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับ 

          กิจกรรมในหัวขอที่ประเมิน  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ  เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุน 

          กระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

 องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรม 

          ดานนี้ อาจมีการปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning) 

  กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรม 

              ระดับสําคัญขององคกรที่ระบุไวในภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  
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                  (Integration) 

3) วิธีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบงออกเปน 2 

 แนวทาง ดังน้ี  

 แนวทางที่ 1 การดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการ

จะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการ

ดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 แนวทางที่ 2   สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งถือวา

เปนภาคสมัครใจ เน่ืองจากมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนว

ทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

                4) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง 

ความสําเร็จที่สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใชเปน

กรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การ

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการตอไป  

5) การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ให

ดําเนินการครอบคลุมทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลาง

ที่ไปตั้งอยูในภูมิภาคดวย 
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5.   คําอธิบายและเกณฑการใหคะแนน 

 

 

“ตัวชี้วัดที ่14 : ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(น้ําหนักรอยละ 20)” 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

น้ําหนัก : รอยละ 20 แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก  

(รอยละ) 

14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 12 

14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

4 

14.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนา

องคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 

รวม 20 

 

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก : รอยละ 12 

คําอธิบาย : 

• การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ซึ่งแตละแผนแบงการ

ดําเนินงานออกเปน 2 ตัวช้ีวัดยอย ดังน้ี 
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นํ้าหนัก (รอยละ) 
ตัวช้ีวัด 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 

14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวด

ที่ดําเนินการ) 

4 4 

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธใน

การดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

(วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่

ดําเนินการ) 

2 2 

รวม 6 6 

 

ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

น้ําหนัก : รอยละ 8 (แผนที่ 1 น้ําหนักรอยละ 4 และแผนที่ 2 น้ําหนักรอยละ 4) 

คําอธิบาย : 

• สวนราชการจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปน 

รายหมวด โดยการนําโอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตนเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา

องคการ จํานวน 2 แผน ไดแก แผนภาคบังคับ 1 แผน และแผนภาคสมัครใจ 1 แผน โดยมี

เง่ือนไขการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ดังน้ี 

 1. แผนภาคบังคับ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่กําหนดขึ้นตามลักษณะ 

ภารกิจหลักของสวนราชการ โดยกําหนดใหกรมดานบริการจัดทําแผนหมวด 3 การให

ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เน่ืองจากเปนหนวยงานที่ตองใหความสําคัญ

กับการสงมอบบริการที่ดีมีคุณภาพใหกับประชาชนผูรับบริการ และกําหนดใหกรมดานนโยบาย 

จัดทําแผนหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เน่ืองจากเปนหนวยงานที่เนนกระบวนการใน

การจัดทําแผนงานที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน

ของสวนราชการ ทั้งน้ี สวนราชการสามารถกําหนดประเภทของกรมตามลักษณะภารกิจหลักได

ตามความเหมาะสม หรือใชประเภทของกรมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 26 

ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
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 2. แผนภาคสมัครใจ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่ไดมาจากการจัดลําดับ

ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงของทุกหมวด และคัดเลือก 1 หมวดที่มีความสําคัญมาก

ที่สุดมาดําเนินการ 

 การระบุประเภทของสวนราชการวามีภารกิจหลักที่ควรกําหนดใหเปนกรมดานนโยบาย 

หรือกรมดานบริการ ตามขอบเขตและลักษณะของหนวยงาน รวมทั้ง อํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายที่ระบุไวตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงาน  โดยใหพิจารณาจากคํานิยาม

ตอไปน้ี 

          กรมดานบริการ  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการที่รับผิดชอบการ

ใหบริการสาธารณะ การอนุมัติ อนุญาต ควบคุม กํากับ ใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี ให

หมายความรวมถึงงานบริการทางวิชาการดวย 

                         กรมดานนโยบาย  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการ เปนการ

เสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้ง การกําหนดกฎ 

ระเบียบ การประสานติดตามประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด  

• สํานักงาน ก.พ.ร. มีขอแนะนําสําหรับการคัดเลือกหมวดเพื่อจัดทําแผนภาคสมัครใจ  

ตามหลักการของการพัฒนาองคการ ดังน้ี 

                 1. กรมดานบริการ นอกเหนือจากหมวด 3 แลว ควรใหความสําคัญกับการ

ปรับปรุงหมวด 1 หรือหมวด 6 เปนลําดับตน ๆ เน่ืองจากเปนการใหความสําคัญกับผูรับบริการ 

ควรมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนและการออกแบบกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ  

                 2. กรมดานนโยบาย นอกเหนือจากหมวด 2 แลว ควรใหความสําคัญกับการ

ปรับปรุงหมวด 1 หรือหมวด 4 เปนลําดับตน ๆ เน่ืองจากเปนการใหความสําคัญกับยุทธศาสตร

และการนําไปปฏิบัติซึ่งควรมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนและมีระบบการวัดผลการดําเนินการที่

มีประสิทธิภาพ  

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ สวนราชการจัดทําลงในแบบฟอรมที่กําหนด 

 ( แบบฟอรมที่ 1 และ 2ในภาคผนวก) และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  30  

มกราคม พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี หากสวนราชการไมสามารถจัดสงไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด

จะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวมของตัวช้ีวัดน้ี 0.5000 คะแนน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานใน

หมวดที่เลือกดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังน้ี    
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(วัดกระบวนการ)*  

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

* ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมายถึง ดําเนินการ

ครบถวนตามขอบเขตที่ระบุไวในเกณฑฯ (ภาคผนวก ค) 

             สวนราชการจะประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐานในแตละหมวด  โดยสวนราชการจะนําเฉพาะขอที่มีผลการประเมินยังไมผาน

เกณฑฯ มาจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม ในการวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานจะตรวจประเมินทุกขอในหมวดนั้น ๆ ทั้งน้ี เกณฑการประเมิน

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (ภาคผนวก ค) 

 

ตัวชี้วัดที่ 14.1.2   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จ  ของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก : รอยละ 4 (แผนที่ 1 น้ําหนักรอยละ 2 และแผนที่ 2 น้ําหนักรอยละ 2) 

คําอธิบาย : 

• ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ หมายถึง ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ 

ดําเนินการของแผนพัฒนาองคการที่สะทอนออกมาในรูปของผลลัพธการดําเนินการ (ตาม

หมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน) โดยสวนราชการจัดทํา

ตัวช้ีวัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการลงในแบบฟอรมที่กําหนดและสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

พรอมแผนพัฒนาองคการ ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 

• การกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธบางสวน สามารถเชื่อมโยงกับตัวช้ีวัดตามมิติตาง ๆ หรือ 

ใชตัวช้ีวัดเดียวกันกับที่ใชวัดผลในคํารับรองการปฏิบัติราชการได แตตองลดทอนน้ําหนักลงให

มีความเหมาะสม และสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย เชน การนําตัวช้ีวัด

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมาเปนตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาองคการในหมวด 3 หรือการ

นําตัวช้ีวัดการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการมาเปนตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาองคการใน

หมวด 6 เปนตน 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตาม 

แผนพัฒนาองคการ ขอใหสวนราชการรายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด

ไวหรือไม 
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ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที่ 1 และแผนที่ 2 : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ      

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 

(i) 

นํ้าหนัก

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน      

ถวงน้ําหนัก   

(Wi x SMi) 

แผนที่..... ช่ือแผน................................. 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

     

            Σ (Wi x SMi)             หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

                    Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 

 

โดยท่ี : 

W 

หมายถึง 

นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวชี้วัด และผลรวม

ของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เทากับ 1 

SM 

 หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ ; 1, 2,…, i  

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 
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ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ 

ผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ 

(หมวด 7) ของ     สวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 2 หมวด 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอให 

สวนราชการรายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ     

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 

(i) 

นํ้าหนัก

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 

ถวงน้ําหนัก    

(Wi x SMi) 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

           Σ (Wi x SMi)             หรือ           (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

               Σ Wi                             W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยท่ี : 

W 

หมายถึง 

นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวชี้วัด และผลรวม

ของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เทากับ 1  

SM 

 หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน ; 1, 2,…, i  
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เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

ตัวชี้วัดที่ 14.3  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้ัน ใหสวนราชการ 

ประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว  

สวนราชการควรพัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพื่อใหเกิด

ผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนา

องคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบงเปน 
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน

ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ

ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน 

1 3 4 5 6 7 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4      

 

หมายเหตุ :         * เปนการจัดทําแผนพัฒนาองคการรายหมวด โดยใชแนวทางการจัดทํา

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 * การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                            - กรมดานนโยบาย ใหดําเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 4 (หากสวน

ราชการเลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 1 แทน) 

                           - กรมดานบริการ ใหดําเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หากสวน

ราชการเลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 1 แทน) 

                          *  กรณีที่สวนราชการใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ไดดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมมา

ดวย 
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6.  วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ  
  

 

 

ขั้นตอนการดําเนินการตามตัวชี้วัด ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 

1. การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. การจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของกระบวนการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ 

        3. ดําเนินการปรับปรุงองคกรตามแผนพัฒนาองคการของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4. การประเมนิองคกรดวยตนเองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

5. การรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

6. การตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 

สวนราชการสามารถพิจารณาใชแนวทางการดําเนินการตามแผนภาพวงจรประกอบ  

ดังภาพ 

 

ประเมินองคกรเทียบกับ
เกณฑฯ ในระดับพื้นฐาน
ประเมินองคกรเทียบกับ
เกณฑฯ ในระดับพื้นฐาน

11
วิเคราะห OFI และแผนปรับปรุง ป 51 

ในหมวดบังคับและสมัครใจ
วิเคราะห OFI และแผนปรับปรุง ป 51 

ในหมวดบังคับและสมัครใจ

แผนบังคับ

กรมบริการ หมวด 3 

กรมนโยบาย หมวด 2

แผนบังคับ

กรมบริการ หมวด 3 

กรมนโยบาย หมวด 2

จัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
กระบวนการและผลลัพธ

จัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
กระบวนการและผลลัพธ จัดทําแผนพัฒนาองคการ 2 แผน

(ภาคบังคับ 1 แผน/ภาคสมัครใจ 1 แผน)

จัดทําแผนพัฒนาองคการ 2 แผน
(ภาคบังคับ 1 แผน/ภาคสมัครใจ 1 แผน)

22

ดําเนินการ
ปรับปรุง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

33

รายงานผลการ
ดําเนินการ

รายงานผลการ
ดําเนินการ

55 ตรวจประเมินจากผูตรวจ
ประเมินภายนอก

ตรวจประเมินจากผูตรวจ
ประเมินภายนอก

66
PMQA PMQA 

SiteSite--Visit Visit 

ประเมินองคกรตาม
เกณฑฯระดับพื้นฐาน
เพื่อจัดทําแผนฯ ป 53

ประเมินองคกรตาม
เกณฑฯระดับพื้นฐาน
เพื่อจัดทําแผนฯ ป 53

44

 

 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการดําเนินการตัวช้ีวัดที่ 14  

ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ขั้นตอนที่  1 การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

1. ระบุประเภทของสวนราชการวามีภารกิจหลักที่ควรกําหนดใหเปนกรมดานนโยบาย 

หรือ กรมดานบริการ ตามขอบเขตและลักษณะของหนวยงาน 

กรมดานบริการ ภารกิจหลักของสวนราชการที่รับผิดชอบการใหบริการสาธารณะ 

การอนุมัติ อนุญาต ควบคุม กํากับ ใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี 

ใหหมายความรวมถึงงานบริการทางวิชาการดวย 

กรมดานนโยบาย ภารกิจหลักของสวนราชการ เปนการเสนอแนะในการจัดทํา

นโยบาย แผน และมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การกําหนด

กฎ ระเบียบ การประสานติดตามประเมินผลใหเปนไปตามนโยบาย

ที่กําหนด  

2. ในการจัดทําแผนภาคบังคับซึ่งแตกตางกันตามลักษณะของกรม ใหเริ่มตนจากการ

วิเคราะหแผนปรับปรุงที่ไดจัดทําไวจํานวน 2 แผน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หากตรงกับ

แผนพัฒนาองคการภาคบังคับที่กําหนด ใหทบทวนโดยใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน เปนกรอบในการจัดทําแผนเพื่อใหครอบคลุมตามเนื้อหาของเกณฑฯ 

ดังกลาว 

3. กรณีแผนภาคสมัครใจใหสวนราชการนําผลการประเมินตนเองเมื่อปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 แลวนํามาวิเคราะหเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

เพื่อจัดลําดับความสําคัญเลือกหมวดที่จะดําเนินการ และจัดทําแผนเพื่อใหครอบคลุมตาม

เน้ือหาของเกณฑฯ ดังกลาว  

  ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. มีขอแนะนําตามหลักการของการพัฒนาองคการ (ปรากฏ

ดังตารางขางลาง) 

1. กรมดานบริการ นอกเหนือจากหมวด 3 แลว ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง

หมวด 1 หรือหมวด 6 เปนลําดับตน ๆ เน่ืองจากในการเนนความสําคัญกับผูรับบริการ ซึ่งตองมี

การกําหนดทิศทางที่ชัดเจนและการออกแบบกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ  

2. กรมดานนโยบาย นอกเหนือจากหมวด 2 แลว ควรใหความสําคัญกับการ

ปรับปรุงหมวด 1 หรือหมวด 4 เปนลําดับตน ๆ เน่ืองจากการเนนความสําคัญของยุทธศาสตร

และการนําไปปฏิบัติจะตองกําหนดทิศทางที่ชัดเจนและมีระบบการวัดผลการดําเนินการที่มี

ประสิทธิภาพ  
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ประเภทกรม แผนภาคบังคับ ขอแนะนําสําหรับ 

แผนภาคสมัครใจ 

กรมดานบริการ 3 1  หรือ 6 

กรมดานนโยบาย 2 1  หรือ 4 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ใหจัดทําในแบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนา

องคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) และดูตัวอยางไดจากภาคผนวก ข 

4. สํานักงาน ก.พ.ร. จะแตงตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญใน

ดานการพัฒนาองคการ เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองแผนพัฒนาองคการที่สวนราชการสงเขามา 

และจะแจงผลใหทราบภายในกลางเดือนกุมภาพันธ 2552 เพื่อใหสวนราชการดําเนินการตอไป 

 

 ขั้นตอนที่  2  การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการและผลลัพธ 
                          

 การวัดความสําเร็จของตัวช้ีวัดน้ีจะวัดความสําเร็จของทั้งกระบวนการและผลลัพธ ดังน้ัน 

สวนราชการตองจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จในแบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

ขอแนะนํา Roadmap การจัดทําแผนพัฒนาองคการ

กรมดานบริการ

กรมดานนโยบาย

1

เนนความสําคัญกับผูรับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีปร ะสิทธิภาพ

เนนความสําคัญของยุทธศาสตรและการนําไปปฏิบัติ   โดยมีระบบการวัดผลการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ

3
56

2

4

1
2

4 6

3

5

1

สําหรับกรมบริการ การจัดทําแผนพัฒนาองคการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 แผนพัฒนาองคการหมวด 3 เปนแผนภาคบังคับ

สําหรับภาคสมัครใจ หากเลือกแผนพัฒนาองคการหมวด  6 เพ่ือดําเนินการในปนี้  ดังนั้น แผนพัฒนาองคการป  2553

ควรดําเนินการในหมวด 1 และ หมวด 5

4

สําหรับกรมนโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาองคการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 แผนพัฒนาองคการหมวด 2 เปนแผนภาคบังคับ

สําหรับภาคสมัครใจ หากเลือกแผนพัฒนาองคการหมวด  1 เพ่ือดําเนินการในปนี้  ดังนั้น แผนพัฒนาองคการป  2553

ควรดําเนินการในหมวด 4 และ หมวด 6
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การดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามแบบฟอรมที่ 1 และ 2 จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากหัวหนาสวนราชการ และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552   

ทั้งน้ี หากสวนราชการไมสามารถสงไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดจะหักคะแนนจาก

คะแนนรวมของตัวช้ีวัดน้ี  0.5000 คะแนน 

 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนนิการปรับปรุงองคกรตามแผนพัฒนาองคการของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

สวนราชการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการที่กําหนด เพื่อใหแผนดังกลาวบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดทั้งในแงความครบถวนของกระบวนการและความสําเร็จของผลลัพธ                   

 นอกจากนี้ การดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 สํานักงาน ก.พ.ร.  มีระบบสนับสนุน ดังน้ี 

• คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคการ เวอรช่ัน 1.0 

• ชุดเครื่องมือการพัฒนาองคการ หมวด 1-7 

• การใหคําปรึกษาในการพัฒนาองคการโดยที่ปรึกษาในการพัฒนาองคการที่

เช่ียวชาญในแตละหมวด 

• คลีนิคใหคําปรึกษาทุกบายวันศุกร ที่ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยทีมเจาหนาที่

สํานักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

• PMQA e-Learning เว็บไซต www.opdc.go.th 

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินองคกรตามเกณฑ PMQA ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาองคการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ขั้นตอนนี้จะดําเนินการประมาณเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2552 ตามขั้นตอนตอไปน้ี 

 1. การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร กอนเริ่มดําเนินการประเมินองคกร

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Working Team) ตองรวมกันทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร (นําลักษณะสําคัญ

ขององคกรที่ไดจัดทําตามตัวช้ีวัดฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาทบทวนใหสอดคลองกับ

สภาพที่เปล่ียนแปลงไป) เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพรวมขององคกรตรงกัน และถือวาเปน

จุดเริ่มตนของการประเมินองคกรดวยตนเอง  
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 ลักษณะสําคัญขององคกร  จะทําใหคณะทํางานฯ เห็นถึงภาพรวมของสวนราชการ  เห็น

ถึงทิศทางที่สวนราชการจะมุงเนน สิ่งที่สําคัญที่มีผลตอการดําเนินการ  และความทาทายในเชิง

ยุทธศาสตรที่สําคัญที่สวนราชการเผชิญอยู รวมถึงสภาพแวดลอมทั่วไปในการปฏิบัติภารกิจ

ของสวนราชการ  หากคณะทํางานฯ พบวาเรื่องใดมีขอมูลไมเพียงพอ  หรือขอมูลขัดแยงกันทํา

ใหไมสามารถตอบคําถามเพื่อจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรได จําเปนที่คณะทํางานฯ ตองไป

หาขอมูลเพิ่มเติมหรือดําเนินการเพื่อแกไขปรับปรุง  เพื่อใหสามารถทบทวนลักษณะสําคัญของ

องคกรไดอยางสมบูรณมากขึ้น ทั้งน้ี ใหสวนราชการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตาม

แบบฟอรมที่ 5 : แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 

 2. การจัดทํารายงานประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  หมวด 1-7 ใหสวนราชการประเมินองคกรดวยตนเอง

ตามแบบฟอรมที่ 6  : แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง ซึ่งประกอบดวย

แบบฟอรมที่   6.1-6.7 เรียงจากหมวด 1-7 ตามลําดับ ในการประเมินองคกรตามแบบฟอรมน้ี

จะมีสวนหนึ่งที่ไมตองประเมินซ้ํา เน่ืองจากในแบบฟอรมที่ 3 (แบบฟอรมที่ 3.1-3.3)  

 สวนราชการไดประมินเพื่อการรายงานผลในหมวดบังคับ   หมวดสมัครใจ และหมวด  7 แลว  

ใหสวนราชการประเมินองคกรเฉพาะหมวดที่เหลือ แตการวัดความครบถวนของตัวช้ีวัดน้ีดังน้ัน 

สวนราชการควรตรวจสอบความครบถวนของแบบฟอรมที่ 3 เพื่อใหมั่นใจวาประเมินครบถวน

ทุกขอและอธิบายเหตุผลประกอบในกรณีที่ผานการประเมินในหัวขอน้ัน ๆ ดวย 

        3  การจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับ

แผนพัฒนาองคการน้ัน ใหจัดทําตามแบบฟอรมที่  7 : แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใชแนวทางเชนเดียวกับการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 กลาวคือเปนแผนรายหมวด และการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดแผนหมวดบังคับ ดังน้ี 

                            - กรมดานนโยบาย ใหดําเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 4 (หาก 

สวนราชการเลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 1 แทน) 

                           - กรมดานบริการ ใหดําเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หาก 

สวนราชการเลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 1 แทน) 

                       นอกจากนี้  กรณีที่สวนราชการใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ไดดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม

มาดวย 
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ขั้นตอนที่ 5  การรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 

 

สวนราชการจะรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดรอบ 12 เดือน  ของแตละแผน 

ประกอบดวย 

• รายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ในแบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

• รายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ในแบบฟอรมที่ 4 

แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

• สําหรับการรายงานผลรอบ 6 เดือน น้ัน ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการ

ของตัวช้ีวัดน้ีในภาพรวมที่แสดงใหเห็นความคืบหนา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตาม

แบบฟอรมคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  (รายงานรวมกับตัวช้ีวัดอื่น ๆ) 

 

ขั้นตอนที่ 6  การตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 

 

การตรวจประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จะเปนการตรวจสอบ

การประเมินความสําเร็จที่สวนราชการไดประเมินตนเองมาวาตรงตามคะแนนที่ประเมินหรือไม  

 ทั้งน้ี สวนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนที่ 1-6 ในชวงเวลาตางๆ ตาม

ปฏิทินการดําเนินการดังตอไปน้ี โดยสวนราชการสามารถปรับไดตามความเหมาะสม  

  

 



                               

ขอแนะนําสําหรับปฏิทินในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 
 
ปงบประมาณ พ.ศ.  2552 

2551 2552 2553 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. การใหคาํปรึกษาโดยที่ปรึกษาใน

การพัฒนาองคการ 

              

2. การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนา

องคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

     - ระบุประเภทของสวนราชการวามี

ภารกิจหลักที่ควรกําหนดใหเปนกรมดาน

นโยบาย หรือ กรมดานบริการ  ตาม

ขอบเขตและลักษณะของหนวยงาน 

              

     - สวนราชการนําโอกาสในการ

ปรับปรุงจากผลการประเมินองคกรดวย

ตนเองและแผนปรับปรุงองคกรของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาทบทวน

โดยเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

              

ครั้งที่ 1 จัดทําแผนพัฒนาองคการ 

ครั้งที่ 2 เทคนิคการปรับปรุงองคกร

ครั้งที่ 3 ติดตามผลการ 
ปรับปรุงและแนะนํา 
การตรวจประเมิน 

สง 30 ม.ค. 52
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ปงบประมาณ พ.ศ.  2552 

2551 2552 2553 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

     - จัดทําแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552  จํานวน 2 แผน 

              

3. การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของ

กระบวนการและผลลัพธ 

              

4. ดําเนินการปรับปรุงองคกรตาม

แผนพัฒนาองคการของปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 

              

5. ประเมินองคกรตามเกณฑ PMQA 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

6. การรายงานผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน 

              

7. การตรวจประเมินจากผูตรวจประเมิน

ภายนอก 

              

 
 

สง 30 ม.ค. 52 

สง 30 ม.ค. 52 

สง 30 ต.ค. 52 
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ขอแนะนําสาํหรับการเตรียมการเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพขอแนะนําสาํหรับการเตรียมการเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพ  

การบริหารจัดการภาครัการบริหารจัดการภาครัฐฐในปงบประมาณ พในปงบประมาณ พ..ศศ . .22555533 
 

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

ราชการมีการมุงเนนในการพัฒนาองคการจํานวน 2 หมวด  แตสวนราชการควรดําเนินการพัฒนา

องคการที่สวนอื่นที่สงผลตอหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการดวย เพื่อใหเกิดการยกระดับ

มาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองคการ โดยอาศัยผลจากการประเมินองคกรดวย

ตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2551   และการ

ประเมินองคกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ขั้นตอนที่ 4) เพื่อวางแผนพัฒนาองคการในปตอไป  

ซึ่งถือวาเปนการดําเนินการตามวงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะตองมีการ

พัฒนาองคการอยางตอเนื่อง  ดังภาพ    

การดําเนินงาน
ขององคกร
ในปจจุบัน

เปรียบเทียบกับ
แนวทางและเกณฑ
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ทราบวาองคกรมี
โอกาสในการปรับปรุง

การดําเนินงานในดานใดบาง

วางแผนการพัฒนา
และปรับปรุงองคกร

ดําเนินการ
ตามแผน

11

2233

44

55

 
ภาพที่ 6 วงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

2. สวนราชการอาจกําหนด Roadmap แผนพัฒนาองคการ ดังนี้ 
 

2552 2554

กรมดานบริการ

กรมดานนโยบาย

1

เนนความสําคัญกับผูรับบริการ  โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีร ะสิทธิภาพ

เนนความสําคัญของยทุธศาสตรและการนําไปปฏิบัติ   โดยมรีะบบการวัดผลการดําเนินการที่เปนระบบ

2553

3

5

6

2

4

1

2

4

6

3

5

 
 

               3. เมื่อสวนราชการไดกําหนด Roadmap ของแผนพัฒนาองคการแลว ควร

เตรียมการเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุงองคกรใหบรรลุเปาหมายที่

กําหนด รวมทั้งการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการนั้น อาจกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจนใน

แตละแผน/กิจกรรมยอย เพื่อการติดตามผลการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7. แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพฒันา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 

 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตาม
ขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  

 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 รายงานการประชุม 

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 

 ภาพถาย 

 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ :  

  สําหรับเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 14 น้ี ขอให 

สวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรอืขอขอมูล

เพิ่มเติม 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และคณะทํางานที่เก่ียวของ 

 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน 

และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ

สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเช่ือถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน

เจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
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แนวทางการประเมินผล 

  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ 

สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรม 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
 

เอกสารที่ตองสงมอบ : 
 

 เอกสารที่ตองสงมอบประกอบดวย แบบฟอรมที่ 1-10 ดังน้ี 

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 

แบบฟอรมที่ 6 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 7  แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรมที่ 8 แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ทั้งน้ี ในแบบฟอรมที่ 8 สวนราชการจะตองประเมินผลความสําเร็จในแตละ 

ตัวช้ีวัดยอยแลวรายงานผลสรุประดับคะแนนโดยรวมที่ไดของตัวช้ีวัดน้ี 
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การสงมอบงาน : 
 

ใหสวนราชการจัดสงรายงานการดําเ นินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ จํานวน 4 ชุด พรอมขอมูลบรรจุในแผนซีดีรอม จํานวน 2 แผน ไปยังสํานัก

บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ดังน้ี 

1. แบบฟอรมที่ 1 และ 2    ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 

     2.  แบบฟอรมที่ 3-8          ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552   

อน่ึง จํานวนที่กําหนดนี้ ไดรวมถึงการสงเอกสารหลักฐานแนบตามคํารับรองการ 

ปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนดวยแลว 

******************* 
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ภาคผนวก   ก 

 

 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

 

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา

องคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 

แบบฟอรมที่ 6 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 7   แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรมที่ 8 แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แบบฟอรมท่ี 1 

  
แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พแบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25522552
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กรม:

ประเภทกรม :
ดานนโยบาย

ดานบริการ

โอกาสในการปรับปรุง :
(อางอิงเลขขอคําถามจาก
การประเมินในป 2551)

กระทรวง เมื่อเทียบกบัเกณฑฯ :
(อางอิงเลขขอของเกณฑฯ
ที่ยังไมผานเกณฑฯ)

ชื่อแผนพฒันาองคการ:
หมวด : หนวยงาน :
วัตถปุระสงค: งบประมาณ:

ระยะเวลาดําเนนิการ:
ตัวชี้วัดหลกัของแผนงาน: วันที่จัดทํา:

รายละเอียดโดยยอ:

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลงนาม .................................................................

(............................................................)

งปม.
ปงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ 

ดัชนีความกาวหนา
ผูรับ
ผิดชอบ

ผู
เกี่ยวของ

พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ

แผนพฒันาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

เริ่มตน สิ้นสุด

 



                               
                                                                      

 

 

43

แบบฟอรมที่ 2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

        ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 

แผนพัฒนาองคการ 

 

มิติดาน 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ 

KPI 

ขอมูล 

ปจจุบัน

เปาหมาย 

Target 

นํ้าหนัก

คะแนน 

 

เกณฑการ

ใหคะแนน

7.1 ดานประสิทธิผล 1. …………………  ………… 

 

……… 1 = …… 

2 = …… 

3 = …… 

4 = …… 

5 = …… 

7.2  ดานคณุภาพ        

การใหบรกิาร 

1. ........................  ……… ……… ……………

7.3  ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบตัิราชการ 

1. ………………… 

2. ………………… 

 ………… 

............. 

……… 

........ 

 

……………

.............. 

1.  แผน A 

  

กิจกรรมหลกั 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ………………  

6. ……………… 

7.4  ดานการพัฒนา

องคการ 

1. …………………  ………… ……… ……………

7.1 ดานประสิทธิผล 1. 

…………………… 

 ………… ………… ……………

7.2   ดานคณุภาพ        

การใหบรกิาร 

1. 

…………………… 

 ………… ………… ……………

7.3  ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบตัิราชการ 

1. ………………… 

2. ………………… 

 …………....

.......... 

…………

.............

……………

................

2.  แผน  B 

  

กิจกรรมหลกั 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ………………  

6. ……………… 

7.4  ดานการพัฒนา

องคการ 

1.  …………………

2.  …………………

 …………....

.......... 

…………

…….… 

……………

............. 

 

 

 

 

 

- ประเมินกระบวนการ  
ตามเกณฑ  

Fundamental Level  
 น้ําหนักรอยละ 8 

(แตละแผนน้ําหนัก 
รอยละ 4) 

- กิจกรรมหลัก หมายถึง 
การดําเนินการที่จะทําใหผาน

เกณฑฯ 

ประเมินผลลัพธ 
ของแผนพัฒนา
องคการ นํ้าหนกั

รอยละ 4 
 (แตละแผน

นํ้าหนักรอยละ 2) 

การกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ บางสวนสามารถ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามมติิตาง ๆ ตามคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการได แตตองลดทอนน้าํหนัก 
ลงใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับ
แผนพฒันาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย 
ซึ่งผลลัพธที่กําหนดไมจําเปนตองครบทั้ง  
4 มิติก็ได 
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แบบฟอรมที่ 3 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

เมื่อเทียบกับเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

แบบฟอรม 3.1  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวดบังคับ 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 
หมวด 2 หรือ หมวด 3 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

SP หรือ CS 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP หรือ CS 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP หรือ CS 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP หรือ CS 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP หรือ CS 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

………………..               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

…………………               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

…………………..               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 3.2  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวดสมัครใจ 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด ........... 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 6               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส..               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 3.3  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 7 

ระดับคะแนนที่ได หลักฐานท่ีสําคัญท่ีแสดงถึง
ผลลัพธการดําเนินการ 

 
RM 1    

RM 2    

RM 3    

RM 4    

RM 5    

RM 6    

RM 7    

RM ...    

RM …    

RM …   
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แบบฟอรมที่ 4 

แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ     
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดตัวช้ีวัด (i) นํ้าหนัก(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนัก  
(Wi x SMi) 

แผนที่..... ชื่อแผน................................. 
KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 
KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

  Σ (Wi x SMi)             หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x 
SMi) 

         Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยท่ี : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวชี้วัด และผลรวม

ของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เทากับ 1 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ ; 1, 2,…, i  
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แบบฟอรมที่ 5 

 

แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลกัษณะสําคญัขององคกร  

 

  

  

รายงานผลการจัดทํารายงานผลการจัดทํา  

  

ลักษณะสําคัญขององคกรลักษณะสําคัญขององคกร  

 

กรมกรม........................................................  
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คําอธิบายการตอบคําถาม 

รายงานผลการจัดทําลกัษณะสําคญัขององคกร  

 

 สวนราชการในที่น้ี หมายถึง กรม ที่ดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี  

 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ใหสวนราชการพิจารณาบทบาท

หนาที่ ผูรับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานที่อยูในสังกัดของ 

สวนราชการ 

 การตอบคําถามจะตองพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน

ทั้งในสวนของลักษณะสําคัญขององคกร และระหวางหมวดตาง ๆ ตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เปนคําถามบังคับที่สวนราชการตองตอบ

คําถาม โดยมีขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของในเรื่องน้ัน ๆ  จึงจะถือวาไดตอบคําถามในขอ

น้ัน ๆ แลว 

 คําถามที่ ไมมี เครื่องหมาย (#) เปนคําถามที่สวนราชการตองตอบ

คําถาม  แตการตอบคําถามดังกลาวอาจจะยังไมมีความสมบูรณก็ได ทั้งน้ี อาจเน่ืองจาก

ตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ หรือดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณี

คําถามใดสวนราชการยังไมไดดําเนินการ ใหสวนราชการตอบวา “ยังไมไดดําเนินการ 

เน่ืองจาก.......” (ใหระบุปญหาหรือสาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ) 

 คําถามที่สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ใหตอบวา  

“สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอน้ี”  

 การตอบคําถาม ใหสวนราชการอธิบายบริบทที่สําคัญขององคการ

ที่เกี่ยวของในแตละคําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใช

ตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม โดยมีจํานวนหนาไมเกิน 15 หนากระดาษ A4   
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ลักษณะสําคัญขององคกร 
 

ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึง

สภาพแวดลอมดานการปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธที่สําคัญภายในและ

ภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงบริบทเพื่อใหเขาใจสวนราชการมากขึ้น และเพื่อ

ช้ีนําและจัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่สวนราชการควรนําเสนอในการ

อธิบายในหมวด 1-7 ตอไป 
 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี ้
 

 

11..  ลักษณะองคกรลักษณะองคกร    

 

เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และ

ความสัมพันธที่สําคัญกับประชาชนผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 
 

ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 

(1) 

-  พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 

- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#) 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

(2)  

- วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรมของสวนราชการ

คืออะไร  
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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3) 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับ

การศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เปนตน (#)  

(ใหใชขอมูลบุคลากรของสวนราชการ ณ วันปจจุบันที่สวนราชการทําการประเมิน) 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

(4) 

สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ

อะไรบาง ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน (#) 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

(5) 

สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ

อะไรบาง (#) (ใหระบุเฉพาะท่ีสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงมอบบริการหลักของ

สวนราชการเทาน้ัน) 

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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ข. ความสัมพันธภายในภายนอกองคกร 

(6) 

โครงสรางองคกร และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปน

เชนใด 

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

(7) 

สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอ

กันมีหนวยงานใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 

-  ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 

-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร 
 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

(8) 

-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 

-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ีมีความตองการและ

ความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง (#)  

-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#) 

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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22..  ความทาทายตอองคกรความทาทายตอองคกร  

 

 เปนการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายที่สําคัญใน

เชิงยุทธศาสตร และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 

 

ก. สภาพการแขงขัน 

(9) 

- สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปน

เชนใด (ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)   

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด  

-  ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็น

ดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร  

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

(10) 

- ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบ

กับคูแขงขันคืออะไร  

- ปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของ 

สวนราชการคืออะไร  

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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(11) 

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง  

(12) 

ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมี

อะไรบาง (ถามี) 

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

(13) 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)  

- ความทาทายตามพันธกิจ 

- ความทาทายดานปฏิบัติการ  

- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

(14) 

แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อให

เกิดผลการดําเนินการที่ดีอยางตอเน่ืองมีอะไรบาง (#) 

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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(15) 

ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยน

ความรูอยางไร (#) 

 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

 

 

************************** 
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แบบฟอรมที่ 6 

 

แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

 

 

 

  

  

    รายงานรายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเองสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง  

 

กรมกรม........................................................  

 
 

 

 

 

ในการประเมินองคกรตามแบบฟอรมนี้จะมีสวนหนึ่งที่ไมตองประเมินซ้ํา 

เนื่องจากในแบบฟอรมที่ 3 (แบบฟอรมที่ 3.1-3.3)  สวนราชการไดประเมินเพื่อ

การรายงานผลในหมวดบังคับ   หมวดสมัครใจ และหมวด  7 แลว  ใหสวน

ราชการประเมินองคกรเฉพาะหมวดที่เหลือ แตจะวัดความครบถวนของตัวชี้วัดนี้

ดังนั้น สวนราชการควรตรวจสอบความครบถวนของแบบฟอรมที่ 3 เพื่อใหมั่นใจวา

ประเมินครบถวนทุกขอและอธิบายเหตุผลประกอบในกรณีที่ผานการประเมินใน

หัวขอนั้น ๆ ดวย 
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แบบฟอรม 6.1  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวด  1 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 1 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 6               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส..               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.2  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวด  2 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 2 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 6               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส..               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.3  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวด  3 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 3 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 6               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส..               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.4  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวด  4 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 1 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 6               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส..               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.5  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวด  5 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 5 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 6               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส..               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.6 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวด  6 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 6 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

ชื่อรหัส... 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส... 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส ... 6               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส..               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

ชื่อรหัส...                ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.7  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 7 

ระดับคะแนนที่ได หลักฐานท่ีสําคัญท่ีแสดงถึง
ผลลัพธการดําเนินการ 

 
RM 1    

RM 2    

RM 3    

RM 4    

RM 5    

RM 6    

RM 7    

RM ...    

RM …    

RM …   

 

สวนราชการสามารถใชขอมูลแบบฟอรมที่ 3.3 อางอิงได โดยควรตรวจสอบเรื่องความ

ครบถวนของการประเมินในทุกขอและการหลักฐานที่สําคัญที่แสดงถึงผลลัพธการดําเนินการ

ดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               
                                                                      

 

 

64

 

 

 

 

แบบฟอรมที่ 7 

 

          แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  

  

รายละเอียดแผนรายละเอียดแผนพัฒนาองคการ พัฒนาองคการ   

ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..  22555533  

 

กรมกรม...................................................... 
 

 

 

ใชแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองคการเชนเดียวกับปงบประมาณ พใชแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองคการเชนเดียวกับปงบประมาณ พ..ศศ. . 25522552  

กลาวคือเปนแผนรายหมวด และการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ไดกําหนดแผนหมวดบังคับ ดังน้ี 

            - กรมดานนโยบาย ใหดําเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 4 (หากสวนราชการ

เลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 1 แทน) 

           - กรมดานบริการ ใหดําเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หากสวนราชการ

เลือกดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว ใหดําเนินการในหมวด 1 แทน) 

                       นอกจากนี้  กรณีที่สวนราชการใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ได

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 เพิ่มเติมมาดวย 
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กรม:

ประเภทกรม :
ดานนโยบาย

ดานบริการ
โอกาสในการปรับปรุง :
เมื่อเทียบกบัเกณฑฯ

กระทรวง

ชื่อแผนพฒันาองคการ:
หมวด : หนวยงาน :
วัตถปุระสงค: งบประมาณ:

ระยะเวลาดําเนนิการ:
ตัวชี้วัดหลกัของแผนงาน: วันที่จัดทํา:

รายละเอียดโดยยอ:

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลงนาม .................................................................

(............................................................)

ปงบประมาณ 2553 ผลผลิต/ 
ดัชนีความกาวหนา

ผูรับ
ผิดชอบ

พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ

งปม.
ผู

เกี่ยวของ

(อางอิงเลขขอของเกณฑฯที่ยังไมผานเกณฑฯ)

แผนพฒันาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

เริ่มตน สิ้นสุด

 

แบบฟอรมที่ 7.1 
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แบบฟอรมที่7.2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

        ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

แผนพัฒนาองคการ 

 

มิติดาน 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ 

KPI 

ขอมูล 

ปจจุบัน

เปาหมาย 

Target 

นํ้าหนัก

คะแนน 

 

เกณฑการ

ใหคะแนน

7.1 ดานประสิทธิผล 1. …………………  ………… 

 

……… 1 = …… 

2 = …… 

3 = …… 

4 = …… 

5 = …… 

7.2  ดานคณุภาพ        

การใหบรกิาร 

1. ........................  ……… ……… ……………

7.3  ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบตัิราชการ 

1. ………………… 

2. ………………… 

 ………… 

............. 

……… 

........ 

 

……………

.............. 

1.  แผน A 

  

กิจกรรมหลกั 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ………………  

6. ……………… 

7.4  ดานการพัฒนา

องคการ 

1. …………………  ………… ……… ……………

7.1 ดานประสิทธิผล 1. 

…………………… 

 ………… ………… ……………

7.2   ดานคณุภาพ        

การใหบรกิาร 

1. 

…………………… 

 ………… ………… ……………

7.3  ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบตัิราชการ 

1. ………………… 

2. ………………… 

 …………....

.......... 

…………

.............

……………

................

2.  แผน  B 

  

กิจกรรมหลกั 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ………………  

6. ……………… 

7.4  ดานการพัฒนา

องคการ 

1.  …………………

2.  …………………

 …………....

.......... 

…………

…….… 

……………

............. 
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แบบฟอรมท่ี 8 

แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวช้ีวดั 
นํ้าหนักรอยละ 

(Wi) 

คะแนนที่ไดรบั 

(SMi) 

คะแนนถวง

นํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 

 14.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ    

14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

(วัดกระบวนการ) 

   

 แผนที่ 1 4   

 แผนที่ 2 4   

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักใน

การบรรลุเปาหมายความสาํเร็จของผลลัพธในการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

   

 แผนที่ 1 2   

 แผนที่ 2 2   

14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จของผลลพัธการดําเนินการของ 

สวนราชการ (หมวด 7) 

4   

14.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจดัทํา

แผนพฒันาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   

 1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ

ขององคกร (15 คําถาม) 

1   

 2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมนิองคกรดวย

ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั

ระดับพ้ืนฐาน 

1   

 3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

2   

 
คะแนนรวม 

20 

(Σ Wi) 

  

Σ (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  เทากับ  

  

    หรือ 

 

 

Σ (Wi x SMi) 

     Σ Wi  

 (W1x SM1) +( W2 x SM2) + … +( Wi x SMi) 

W1 + W2 + …+ Wi 
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ภาคผนวก   ข 

 

 

 

 

ตัวอยางแผนพัฒนาองคการ และการวัดความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ 
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ตัวอยางแบบฟอรมที่ 1  

แผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2552 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

แผนพัฒนาองคการ 

 

มิติดาน 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ 

KPI 

ขอมูล

ปจจุบัน

เปา 

หมาย 

Target 

นํ้าหนัก

คะแนน 

 

เกณฑการให

คะแนน 

 7.1  

ดานประสิทธผิล 
- 

    

 7.2    

ดานคณุภาพ       

การใหบรกิาร 

1. คาเฉล่ียของจํานวน

วันทีส่ามารถแจงผลการ

ดําเนินการใหผูรองเรียน

ทราบ  

 

2. รอยละความพึงพอใจ 

   ของผูรับบริการและผูมี 

   สวนไดสวนเสียตอ 

   ชองทางการรับฟงและ  

    เรียนรูทีส่วนราชการจดัให 

 

20 

วัน 

 

 

 

รอยละ 

82 

 

15 วัน 

 

 

 

 

รอยละ  

85 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 = 35 วัน 

 2 = 30 วัน 

 3 = 25 วัน 

 4 = 20 วัน 

 5 = 15 วัน 

 

 

 1 = รอยละ 65 

 2 = รอยละ 70 

 3 = รอยละ 75 

 4 = รอยละ 80 

 5 = รอยละ 85 

 7.3   

ดาน

ประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

3. รอยละของความ 

    ครอบคลุมทกุกลุม 

    ผูรับบริการและผูมีสวน 

   ไดสวนเสยีในการวัด 

    ความพึงพอใจและไม 

    พึงพอใจ 

4. รอยละของจาํนวน  

    ผูรับบริการและผูมีสวน  

    ไดสวนเสยีที่ใชบริการ 

    ผานระบบเครือขาย  

    สารสนเทศที่เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 

80 

 

 

 

 

รอยละ 

20 

รอยละ  

100 

 

 

 

 

รอยละ  

25 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 1 = รอยละ 60 

 2 = รอยละ 70 

 3 = รอยละ 80 

 4 = รอยละ 90 

 5 = รอยละ 100 

 

 1 = รอยละ 5 

 2 = รอยละ 10 

 3 = รอยละ 15 

 4 = รอยละ 20 

 5 = รอยละ 25 

1.  แผน A 

  

  กิจกรรมหลกั 

1. ทบทวนและพัฒนา 

    ชองทางการรับฟงและ 

    เรียนรูความ ตองการของ 

    ผูรับบริการและผูมี 

    สวนไดสวนเสีย 

2. ทบทวนระบบการจัดการ 

    ขอรองเรียน 

3. สํารวจความพึงพอใจและ  

   ไมพึงพอใจของผูรับบริการ 

    และ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. จัดทาํมาตรฐาน/วิธีการ 

    ใหบริการของบุคลากร 

5. พัฒนาระบบเครือขาย 

    สารสนเทศในการ 

    ใหบริการแกผูรับบริการ 

    และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 7.4   

ดานการพัฒนา   

องคการ 

- 
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ตัวอยางแบบฟอรมที่ 1  

แผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2552 
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ตัวอยางแบบฟอรมท่ี 2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

แผนพัฒนาองคการ มิติดาน 
ตัวช้ีวดัผลลัพธ 

KPI 

ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย 

Target 

นํ้าหนัก

คะแนน 

เกณฑการ

ใหคะแนน 

 7.1  

ดานประสิทธผิล 

1. ระดับความสาํเร็จ  

    ของรอยละเฉลี่ยถวง 

    นํ้าหนักในการบรรล ุ

    เปาหมายตามแผน  

    ปฏิบัติราชการของ 

    สวนราชการ 

รอยละ 

78 

รอยละ 

80 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 1 = 60 

 2 = 65 

 3 = 70 

 4 = 75 

 5 = 80 

 7.2    

ดานคณุภาพ          

การใหบรกิาร 

- 

    

 7.3   

ดานประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

 

- 

    

1.  แผน A 

  

  กิจกรรมหลกั 

1. รวบรวมขอมลูดานตาง ๆ  

   เพ่ือนํามาประกอบการ 

   วางแผนเชิงยุทธศาสตร 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

    เรียนรูการนําแผนไปสูการ 

    ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย 

3. จัดทําแผนบริหารความ 

    เสี่ยงและสื่อสารให  

    บุคลากรทราบ 

4. จัดทําแผนบริหาร  

    ทรัพยากรบุคคล 

5. ดําเนินการถายทอด 

    ตัวชี้วดัและเปาหมาย 

    ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 7.4   

ดานการพัฒนา   

องคการ 

2. รอยละของความ 

    สอดคลองของแผน 

    ทรัพยากรบุคคลที่มี 

    ตอกลยุทธหลัก 

3. รอยละของการนํา 

     แผนบรหิาร  

    ความเสีย่งไป 

    ปฏิบัต ิ

4. รอยละความสําเร็จ 

    ของการนํา  

   แผนการจัดระบบ 

   การถายทอดตัวชี้วดั 

   และเปาหมาย 

   ระดับกรมสูระดับ 

   บุคคลไปปฏบัิติ 

100 

 

 

 

90 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 1 = 60 

 2 = 70 

 3 = 80 

 4 = 90 

 5 = 100 
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ภาคผนวก   ค 

 

 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(Fundamental  Level) 

 

 

 

ประกอบดวย  3  สวน คือ 

 

สวนที่  1  เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1-7 

สวนที่  2  คาํอธิบายเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 

สวนที่  3  หลักเกณฑการพิจารณาความครบถวนสมบูรณของการดําเนินการ 

               เพื่อผานเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 
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สวนที่ สวนที่ 1   1   เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

 

คําชี้แจง 

 

วัตถุประสงคของการใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

 

เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนาองคการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึง่กําหนดใหสวนราชการดาํเนนิการตามแผนพัฒนาองคการ จํานวน  2 แผน 

(เปนแผน 

รายหมวด) และจะนําเกณฑนี้มาใชวัดผลความสําเร็จในรอบ 12 เดือน เกณฑคุณภาพดังกลาวถือวา

เปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรเบ้ืองตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซึ่งหาก

สวนราชการสามารถดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแลว  และมี

การพัฒนาอยางตอเนื่องเขาสูระดับกาวหนา และระดับเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐไดตอไป 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบการประเมินที่สามารถบงชี้

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ซึ่ง

เปนแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสะทอนให

เห็นถึงระดับการพัฒนาของสวนราชการโดยเฉลี่ยเปนระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใชไดผล   ดังนี้ 

 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรมใน

หัวขอที่ประเมิน  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ  เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/

กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

 องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมดานนี้ อาจมี 

การปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ  สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญของ

องคกรที่ระบุไวในภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Intergration) 
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หมวด 1 การนําองคการ 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

หรืออยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน 

 การนําองคการ   

LD1 สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนดทิศทางการทํางานทีช่ดัเจน 

ครอบคลุมในเรือ่งวิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคหรือผลการดําเนินการที่

คาดหวังขององคการ โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถายทอดทศิทางดังกลาวสูบุคลากร เพ่ือใหเกิด

การรับรู ความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลใหการ

ดําเนินการบรรลุผลตามเปาประสงคทีต่ั้งไว 

  

LD 2 ผูบรหิารสวนราชการมีการเพิ่มอํานาจในการตดัสินใจ(Empowerment)  

ใหแกเจาหนาที่ระดับตางๆ ภายในองคการ โดยมีการมอบอํานาจใหกับผู

ดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกัน หรือในสวนราชการอื่นๆ  

  

LD 3 ผูบรหิารของสวนราชการสงเสรมิใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพัน รวมมือภายในองคการ 

รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย  

  

LD 4 สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดตัวชี้วัดทีส่ําคัญ และกําหนดใหมีระบบ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผล

การปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือ

นําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีข้ึน  

  

 ธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอสังคม   

LD 5 สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการ

ที่ดี (Organizational Governance) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ของสวนราชการ  และเพื่อใหการดําเนินการบรรลุผล สวนราชการตอง

จัดทาํแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแล

ตนเองที่ดดีังกลาว   

  

LD 6 สวนราชการตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ที่ดตีามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน รวมถึง พัฒนาระบบ

ตรวจสอบภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  

LD 7 สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดใหมีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนตอสังคม อันเปนผลมาจากการดําเนินการของ

สวนราชการ รวมทั้งตองนําวิธีการหรือมาตรการที่กําหนดไวไปปฏิบัต ิ

 

 
 
  

 

 

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

ยังไมดําเนินการ

หรืออยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

ครบถวน 

 การวางยทุธศาสตร   

SP1 สวนราชการตองมีการกําหนดขัน้ตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม 

รวมถึง มีการระบุผูรับผิดชอบอยางชดัเจน ในการจัดทําแผนปฏบัิติราชการ 

4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมุงเนนที่จะผลักดันใหบรรลุ

วิสัยทศันและพันธกิจของสวนราชการ บรรลุเปาหมายตามแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวงและกลุมภารกิจ   

  

SP2 ในการจดัทาํแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ (4 ป และ 1 ป) ตองมี

การนําปจจยัทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใชประกอบการวิเคราะห อยางนอย

ประกอบดวย วสิัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ ความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานทีผ่านมา ความ

เสี่ยงในดานตาง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสรางสวนราชการ 

  

SP3 สวนราชการตองมีการวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัตริาชการประจําป 

ของสวนราชการ รวมทั้ง ตองมีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรพัยากรอ่ืน ๆ  

เพ่ือรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ  

  

 การส่ือสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏบิัต ิ   

SP4 ผูบรหิารตองมกีารสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องยุทธศาสตรและการ

นํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ ไปยงับุคลากรที่เก่ียวของ เพ่ือใหบุคลากรไดรับ

รูเขาใจและนําไปปฏิบัติ รวมทัง้ เพ่ือใหมีการถายทอดแผนไปสูการ

ปฏิบัติดังกลาวบรรลผุล 

  

SP5 สวนราชการมีการถายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

องคการลงสูระดับหนวยงาน (ทุกหนวยงาน) และระดับบคุคลอยางนอย 

1 สํานัก/กอง รวมทั้ง มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณ

อักษรอยางชัดเจน เพ่ือใหสอดคลองไปในทศิทางเดียวกันกับ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  

SP6 สวนราชการตองจัดทาํรายละเอียดโครงการเพื่อใชในการตดิตามผลการ

ดําเนินงานใหสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเรจ็ 

ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ การจดัสรรทรัพยากรใหแก

แผนงานโครงการ/กิจกรรม  

  

SP7 สวนราชการตองมีการวิเคราะหและจดัทาํแผนบริหารความเสีย่งเพื่อ

เตรียมการรองรบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึน ซึ่งตองครอบคลุม

ถึงความเสี่ยงเชิงยทุธศาสตร ความเสีย่งดานธรรมาภิบาล ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานกระบวนการ  

  

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

หรืออยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน 

 ความรูเกี่ยวกบัผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   

CS1 สวนราชการมีการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธ

กิจ เพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่

ครอบคลุมทุกกลุม 

  

CS2 สวนราชการมชีองทางการรบัฟงและเรยีนรูความตองการของผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสยีเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ 

โดยแสดงใหเหน็ถึงประสทิธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว  

  

 การสรางความสัมพันธกับผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย   

CS3 สวนราชการมีการกําหนดผูรับผิดชอบทีช่ัดเจนในการรวบรวมขอรองเรียน/

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คาํชมเชย  ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย รวมทั้งมรีะบบการจัดการขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ ขอคดิเห็น/ คํา

ชมเชย เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถตอบสนองตอผูรับบริการและผูมี  สวนได

สวนเสยีไดอยางทันทวงท ี 

  

CS4 สวนราชการไดนําขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คาํชมเชย ใน CS 

3 มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและหรือ

การปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

  

CS5 สวนราชการมีการสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  

CS6 สวนราชการตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ตามระดบัการมสีวนรวม 

5 ระดับ คือ การใหขอมูล ปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขามาเก่ียวของ การรวมมือ

กัน และการเสรมิอํานาจประชาชน ผานกิจกรรมตางๆอยางสม่าํเสมอ รวมทั้งให

ขอเสนอแนะ และรวมตดิตามประเมนิผลการบริหารจดัการของสวนราชการ  

  

CS7 สวนราชการมีการวัดความพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย

ในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและ

การดําเนินงานของสวนราชการ 

  

CS8 สวนราชการมีการวัดความไมพึงพอใจของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวน

เสียในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการใหบริการ

และการดําเนินงานของสวนราชการ  

  

CS9 

 

 

สวนราชการตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทางการปฏิบัตขิองบุคลากร 

ในการใหบริการระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงานโดยมีการ

จัดทาํแผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการโดยประกาศใหผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยีทราบ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการรับบรกิาร 

  

CS10 สวนราชการตองกําหนดวิธีการติดตามคุณภาพการใหบริการเพื่อนํามาวิเคราะห

และปรับปรุงการบริการใหสามารถสนองตอบความตองการไดอยางเหมาะสม 

  

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 
หรอือยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ

ครบถวน 

 การวดั การวิเคราะห และการปรบัปรุงผลการดาํเนินการ   

IT1 สวนราชการตองมีระบบฐานขอมูลผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัตริาชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมยั 

  

 การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู   

IT2 สวนราชการทบทวนฐานขอมลูเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กระบวนการทีส่รางคุณคา ทีจ่ดัทําไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ

ตองมีฐานขอมลูเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการทีส่ราง

คุณคาเพ่ิมเติม อยางนอย 2 กระบวนการ 

  

IT3 สวนราชการตองมีฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ

สนับสนุน อยางนอย 2 กระบวนการ 
  

IT4 สวนราชการตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสม 

  

IT5 สวนราชการตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภยั (Warning 

System) เชน การกําหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การ

จัดตั้งหองปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War 

Room) ที่บงชีถ้ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

  

IT6 สวนราชการตองมีระบบบรหิารความเสีย่งของระบบฐานขอมูลและ

สารสนเทศ 

  

IT7 สวนราชการตองจัดทาํแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัต ิ   

 

 

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

หรอือยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

ครบถวน 

 
การสรางบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจ 

แกบุคลากร เพื่อกอใหเกดิความผกูพันตอองคการ 
  

HR 1 สวนราชการตองกําหนดปจจยัทีมีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจ  

ของบุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย ดงักลาวใหมี

ความเหมาะสม เพ่ือสรางแรงจงูใจในการปฏิบัติงานและใหเกิดความ

ผูกพันตอองคการ 

  

HR 2 สวนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรที่มี

ประสทิธิผล และเปนธรรม รวมทั้งมีการแจงผลการประเมินใหบุคลากร

ทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

  

 การพัฒนาบคุลากรและภาวะผูนํา   

HR 3 สวนราชการตองดําเนินการตามแผนกลยทุธการบรหิารทรัพยากรบุคคล

ที่กําหนดไวใน SP3 ไปปฏิบัติ เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลผุลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  

HR 4 สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการ

ประเมินประสทิธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร  

  

HR 5 สวนราชการมีแผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร เพ่ือ

สรางขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

  

 

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

ยังไมดําเนินการ 

หรืออยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน 

 การออกแบบกระบวนการ   

PM 1 สวนราชการตองกําหนดกระบวนการทีส่รางคณุคาจากยทุธศาสตร  

พันธกิจ และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

เพ่ือใหบรรลวุิสยัทศันของสวนราชการ 

  

PM 2 สวนราชการตองจัดทาํขอกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการทีส่รางคุณคา

จากความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนด 

ดานกฎหมาย  และขอกําหนดที่สาํคัญทีช่วยวัดผลการดําเนินงาน และ/

หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา 

  

PM 3 สวนราชการตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคญัใน PM 2 

และนําปจจัยที่เก่ียวของทีส่ําคญั มาประกอบการออกแบบกระบวนการ 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอยาง

ตอเนื่อง  

  

PM 4 สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนและ 

มีผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ  เพ่ือใหสวนราชการจะสามารถ 

ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

  

 การจัดการและการปรบัปรุงกระบวนการ   

PM 5 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิาน ของกระบวนการทีส่ราง

คุณคา และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนาํมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุผลตาม

ขอกําหนดทีส่ําคัญ 

  

PM 6  สวนราชการตองมีการปรับปรุงกระบวนการทีส่รางคุณคาและกระบวนการ

สนับสนุน เพ่ือใหผลการดําเนินการดีข้ึนและปองกันไมใหเกิด

ขอผิดพลาด การทาํงานซ้ํา และความสญูเสยีจากผลการดําเนินการ 

  

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 

รหัส แนวทางการดําเนินการ นํ้าหนัก เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละ) 

    1 1 2 3 4 5 

  มิติดานประสิทธิผล 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 1  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่ 

 สวนราชการดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย  

T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

Le 

(0.7) 

65 70 75 80 85 RM 2  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

RM 3  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ 

 ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ 

 กระบวนการที่สรางคุณคา(จํานวน 2 กระบวนการที่ได 

 จัดทําคูมือปฏิบัติงานในป  งปม. พ.ศ. 2551 หลักฐานที่ 39)

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 

RM 4  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ 

 ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ 

 กระบวนการสนับสนุน (จํานวน 2 กระบวนการที่ได 

 จัดทําคูมือปฏิบัติงานในป งปม.พ.ศ. 2551 หลักฐานที่ 40)

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 

 

Le 

(0.7) 

 

 

Le 

(0.7) 

 

68 

 

 

 

92 

 

71 

 

 

 

93 

 

74 

 

 

 

94 

 

77 

 

 

 

95 

 

80 
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RM 5  กรณีสวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน 

 - รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย 

   ลงทุน  

  

กรณีสวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน 

- รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายในภาพรวม  

T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

RM 6  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผน 

 บริหารความเสี่ยง 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 
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รหัส แนวทางการดําเนินการ นํ้าหนัก เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละ) 

  มิติดานการพัฒนาองคกร 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 7  รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม

 แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนา  

 บุคลากร T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

RM 8  8.1 รอยละของความความครอบคลุม ถูกตอง และ  

      ทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

      อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 

Le 

(0.5) 

60 65 70 75 80 

  8.2  รอยละของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน ที่ 

      นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ  

      (statXchange) โดยหนวยงานเจาของขอมูลและ 

      สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.)และหนวยงานไดมี

      การปรับปรุงใหมีความครบถวน และถูกตอง เพื่อ 

      แลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกนั (Interoperability) 

Le 

(0.5) 
60 65 70 75 80 

Le 

(0.7) 

60 70 80 90 100 RM 9  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนิน 

 กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู อยางนอย 3  

 องคความรู T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

RM 10  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตาม 

 นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางนอยดานละ 1 

 โครงการ 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 
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สวนท่ี  สวนท่ี  2  2    

      

คําอธิบายคําอธิบาย  

          เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฐระดับพื้นฐานระดับพื้นฐาน 
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หมวด 1 การนําองคการ 

 

LD 1 :  สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมใน

เรื่องวิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคหรือผลการดําเนินการที่คาดหวังขององคการ 

โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถายทอด

ทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติของ

บุคลากร อันจะสงผลใหการดําเนินการบรรลุผลตามเปาประสงคท่ีตั้งไว 

 บทบาทที่สําคัญของผูนํา (Leader) คือการกําหนดทิศทางขององคกรที่ชัดเจน เพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติขององคกรและบุคลากร ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน ความคาดหวังในอนาคต

ที่องคการตองการเปน การกําหนดคานิยม ซึ่งเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกองคกร  การ

กําหนดเปาประสงคระยะสั้น ระยะยาว และผลการดําเนินการที่คาดหวังของสวนราชการ 

 ทั้งนี้ ในการกําหนดทิศทางดังกลาว ควรสามารถดําเนินการไดจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งให

ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยนําความคิดเห็น ความตองการ ความคาดหวัง

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มาประกอบการจัดทํา เพื่อสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นใน

องคกร ซึ่งผูรับบริการและผูมีสวนเสีย หมายความ ดังนี้ 

  “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสารตาง 

ๆ ทั้งนี้ รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย 

    “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และ

ทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ ผูสง

มอบงาน เปนตน 

 เมื่อกําหนดทิศทางองคกรที่ชัดเจนแลว ผูบริหารของสวนราชการตองดําเนินการสื่อสารไปยัง

บุคลากรเพื่อใหเกิดการยอมรับทิศทางขององคการที่มีอยู และกระตุนใหเกิดความรวมมือในการ

ดําเนินการใหบรรลุผลตามทิศทางที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร สวนราชการ

ควรดําเนินการโดยสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง (Two – Way Communication) เปนการสื่อสารที่ผูรับ

ขอมูลสามารถสื่อสาร โตตอบกับผูสงขอมูลไดในทันที ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูรับขอมูลมีโอกาส

อบถามขอสงสัย แสดงความคิดเห็น กอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกันทั้งผูรับสารและผูสงสาร 

โดยสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การจัดประชุมสัมมนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

พบปะพูดคุยกับผูปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน เปนตน และเพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรมีการรับรู เขาใจและ

นําแนวทางไปปฏิบัติสวนราชการควรมีการติดตามผลการสื่อสารดังกลาว             
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LD 2 : ผูบริหารสวนราชการมีการเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ(Empowerment)  ใหแก

เจาหนาท่ีระดับตางๆ ภายในองคการ โดยมีการมอบอํานาจใหกับผูดํารงตําแหนงอื่น

ในสวนราชการเดียวกัน หรือในสวนราชการอื่นๆ  

การมอบอํานาจการตัดสินใจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการสามารถแกไขปญหาใหกับ

ผูรับบริการ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและผลการดําเนินงานไดทันเวลา และมีประสิทธิผลที่สุด เชน 

 การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติระดับรองลงมาใหสามารถตัดสินใจไดอยางทันทวงที เพื่อลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การมอบอํานาจเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสไดใชศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็มที่ 

ภายใตการกํากับดูแล ใหคําปรึกษาแนะนําของผูบริหาร 

 การมอบอํานาจเพื่อใหเกิดการทํางานในลักษณะของทีมงาน หรือคณะกรรมการ/

คณะทํางาน 

 ทั้งนี้ สวนราชการสามารถมอบอํานาจใหใหกับผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกัน 

หรือในสวนราชการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 

 

LD 3 : ผูบริหารของสวนราชการสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิด

การบูรณาการและสรางความผูกพัน รวมมือภายในองคการ รวมถึงการสรางแรงจูงใจ

เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 

 ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการการสรางบรรยากาศภายในองคการ เพื่อใหเกิดการบูรณาและ

สรางความผูกพัน ความรวมมือภายในองคการ รวมทั้งเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมายที่กําหนด โดยการสงเสริมใหมีกระบวนการ/จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันภายในองคกร เชน  การ

จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ วัฒนธรรมอาสา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน Team 

Building และ Share Vision เปนตน 

 

LD 4 : สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ และกําหนดใหมีระบบการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนํา

ผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของสวนราชการใหดีขึ้น 

 ในการทบทวนผลการดําเนินการ ควรจัดทําแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

โดยกําหนดแนวทาง กรอบระยะเวลา ผูรับผิดชอบในการประเมินผล และตัวชี้วัดที่สําคัญที่สะทอนถึง

ความสําเร็จตอประเด็นยุทธศาสตร  การบรรลุพันธกิจหลัก กระบวนการที่สรางคุณคา แผนกลยุทธ 

แผนงานและโครงการที่สําคัญ รวมทั้งกําหนดเปาหมายของการดําเนินการของตัวชี้วัด สําหรับใชใน

การทบทวนและติดตามผลการดําเนินการของสวนราชการ วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

เพื่อนําผลการทบทวนไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรตอไป  ทั้งนี้ ในการทบทวนดังกลาวให
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วิเคราะหผลการเนินงานเทียบกับคากับเปาหมายที่กําหนด เพื่อจะไดทราบวาองคกรสามารถบรรลุตาม

เปาประสงคที่กําหนดไวหรือไม และมีปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอความสําเร็จ หรือเปนปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินการที่ตองแกไขและปรับปรุง สําหรับผูที่ทําหนาที่ประเมินอาจเปนผูประเมิน

อิสระ หรือ การประเมินตนเองก็ได 

เมื่อสวนราชการทบทวนผลการดําเนินงานแลว ควรนําผลการทบทวนไปจัดลําดับความสําคัญ 

วาปญหาอุปสรรคใดจําเปนตองแกไขและปรับปรุง กอน-หลัง และนําผลของการจัดลําดับความสําคัญ

ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรตอไป 

 ทั้งนี้ หากสวนราชการมีระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการเปนประจําและ

ตอเนื่องจะทําใหเกิดกระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ภายในองคกร และทําใหเกิดการ

ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร 

การดําเนินการตาม LD 4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ข 6) แผนกลยุทธของหนวยงานกําหนดใหมีแผนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดานขอบเขตของเนื้อหาที่จําเปนเพื่อการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

โดยประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระ หรือไมอยางไร 

LD 5 : สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการที่ดี  

           (Organizational Governance) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสวนราชการ  

 และเพื่อใหการดําเนินการบรรลุผล สวนราชการตองจัดทําแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/

 โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีดังกลาว   

 นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณขององคการที่จะ

ดําเนินการและกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อประโยชน

สุขของประชาชน  

 นโยบายการกํากับดูแลองคการประกอบดวยอยางนอย 4 ดาน คือ 

1) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม 

2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3) ดานองคการ 

4) ดานผูปฏิบัติงาน 

ในการจัดทํานโยบายในการกํากับดูและองคการท่ีดี มีองคประกอบ 3 สวน ในการพิจารณา

ไดแก วิสัยทัศนและพันธกิจ คานิยมหลักขององคการ และหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ในการจัดทํานั้นควร

มีคณะทํางานที่มาจากทุกภาคสวนภายในองคการ เปนผูจัดทํารางนโยบาย และไดรับความเห็นชอบหรือ

อนุมัติจากผูบริหารระดับสูง 

เมื่อจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแลวผูบริหารตองมีความรับผิดชอบตอนโยบายที่

กําหนด และเพื่อใหนโยบายไดถูกนําไปใชจะตองประกาศ และเผยแพร ส่ือสารเพื่อใหบุคลากรรับทราบ 

และมีความเขาใจที่ดี รวมทั้งควรสงเสริมใหทุกภาคสวนภายในองคการนําไปปฏิบัติ ดวยการกําหนด

แนวทาง มาตรการและโครงการที่เปนรูปธรรมรองรับ พรอมนําไปปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผล  และเพื่อให

เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติควรมีการติดตามประเมินผลมาตรการและโครงการอยางเปนระบบ รวมทั้ง
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มีการทบทวนนโยบายอยางเปนประจําเพื่อใหมีความเหมาะสมกับองคการ และสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

ในการกําหนดนโยบายดานผูปฏิบัติงาน ผูบริหารตองคํานึงถึงหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 

หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความสามารถและผลงาน และเมื่อกําหนดนโยบายดังกลาวแลว ตอง

รับผิดชอบตอนโยบายดังกลาว  

ตัวอยางโครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีในแตละดาน 

1.  นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม เชน โครงการจัดการขยะสํานักงาน  โครงการ

จัดทําคูมือและมาตรฐานการเบิกจายสํานักงาน เปนตน  

2. นโยบายดานผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน โครงการจัดตั้ง Call Center เพื่อ

ใหบริการและรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนตน 

3. นโยบายดานองคการ เชน มาตรการปองกันการใชอํานาจหนาที่อยางไมเปนธรรม เปนตน  

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน เชน โครงการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือบุตรหลานเจาหนาที่ เปนตน 

 

 การดําเนินการตาม LD 5 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Scorecard) ใน 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล(ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของ

การตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความ 

สามารถและผลงาน หลักคณุธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน(ข)  มีความโปรงใสในทุก

กระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด 

 

LD 6 สวนราชการตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีดี

ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน รวมถึง พัฒนาระบบตรวจสอบภายในให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 การควบคุมภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนนิงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  

ประหยัด  และมีประสิทธิผล  และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด  ความเสียหาย ไมวาจะ

ในรูปของความสิ้นเปลือง  ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน  หรือการกระทําอันเปนการทุจริต 

 “การควบคุมภายใน” หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ

บุคลากรของ สวนราชการจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของสวน

ราชการจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ   

ดําเนินงาน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การ

รั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ (สวนราชการ) ดานความเชื่อถือไดของรายงาน

ทางการเงิน     และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี    

 สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดกําหนดมาตรฐานการวางระบบควบคุม ภายใน 

โดยกําหนดใหสวนราชการจะตองมีขอมูลอยางนอย ดังนี้  
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1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับสวนราชการ และระดับ

กิจกรรม 

2) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตยและ 

จริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ (สวนราชการ) 

3) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

4) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม (๓) 

5) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล 

 “วิธีการติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ

ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามผลใน

ระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้ง ซึ่งแยกเปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 

เชน การประเมินการควบคุมโดยกลุมผูปฏิบัติงานภายในสวนงานนั้น ๆ และการประเมินการควบคมุ

อยางเปนอิสระ เชนการประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู

ตรวจสอบภายนอก โดยสวนราชการตองจัดใหมีการตดิตามประเมินผลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

เพื่อใหความมัน่ใจวา 

  ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และมีการ 

               ปฏิบัติจริง  

 การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล  

 ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ไดรับการปรับปรุงแกไขอยาง 

                เหมาะสมและทันเวลา  

 การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่ 

               เปลี่ยนแปลง  

 ทั้งนี้ “การตรวจสอบภายใน” หมายความวา  กิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลางที่

หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการ

ดําเนินงาน   การตรวจสอบภายในชวยใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยการประเมินและ

ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบและ

มีระเบียบแบบแผนที่ดี   

 การดําเนินการตาม LD 6 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง6) หนวยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทาง

การเงิน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการจัดการทางการเงิน และเปนไปตามกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ 

หรือไม อยางไร 

LD 7 : สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดใหมีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบ

ทางลบท่ีเกิดขึ้นตอสังคม อันเปนผลมาจากการดําเนินการของสวนราชการ รวมทั้ง

ตองนําวิธีการหรือมาตรการที่กําหนดไวไปปฏิบัติ  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

8(3) ระบุวากอนเริ่มดําเนินการสวนราชการตองจัดใหมีการวิเคราะหผลดีผลเสียใหครบทุกดาน 
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กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอน ในกรณีใดที่

มีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงทํา

ความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น 

 ดังนั้น  หากการดําเนินการของสวนราชการกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสังคม สวนราชการ

ตองกําหนดวิธีการ มาตรการและผูรับผิดชอบในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น เพื่อแกไข

ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของสวนราชการใหหมดไป หรือลดลง และเปนการสราง

ความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 1 ตามเกณฑ Fundamental Level 

เกณฑ  

Fundamental Level 

เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

LD1 1.1 (1) ม. 8 

LD 2 1.1 (2) ม. 27 

LD 3 1.1 (2) ม. 11 

LD 4 1.1 (5) - (6)  ม. 8 

LD 5 1.2 (11) ม. 8 (2) 

LD 6 1.1 (3) ม. 8 (2) 

LD 7 1.2 (8) ม. 8 (3) 

 

  

 เพื่อใหการดําเนินการ ในหมวด 1 การนําองคการ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม  สวนราชการควรใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูเกี่ยวของ 

โดยอาจกําหนดเปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรือกําหนดใหมีกิจกรรมดําเนินการตางๆ โดย

ผูบริหารตองมกีารสื่อสารใหบุคลากร รับรู เขาใจ และมีสวนรวมในการดําเนินการ (Early 

Deployment) ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. การกําหนดทิศทางของสวนราชการ 

2. การกาํกับดูแลตนเองที่ดี 

3. การทบทวนผลการดําเนินการของสวนราชการ 

4. ความรับผิดชอบตอสังคม 

5. การดําเนินการอยางมีจริยธรรม 

ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 1 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 

7.1 มิติประสิทธิผล) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ระหวางการ

พัฒนาองคการ เชน  รอยละของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศนขององคกร  รอยละของบุคลากรที่รับรู และเขาใจวิสัยทัศน คานิยม 

เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาวและผลการดําเนินการที่คาดหวัง  เปนตน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

 

SP 1 :   สวนราชการตองมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการ

ระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป โดยมุงเนนท่ีจะผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ 

บรรลุเปาหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

และกลุมภารกิจ 

 การวางแผนยุทธศาสตร คือ การวิเคราะหและกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใตสภาพแวดลอม

ตาง ๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ โดยจะตองศึกษาขอมูล สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

อยางรอบดานมาประกอบการพิจารณา กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่ดีควรครอบคลุมขั้นตอนที่

สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 

1. การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis) 

2. การกําหนดทิศทางขององคกร (Strategic Direction Setting) 

3. การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Formulation) 

4. การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

สําหรับสวนราชการ การวางแผนยุทธศาสตร คือ กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจําป และเพื่อใหเห็นกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการอยางชัดเจน กําหนดใหสวนราชการตองมีการจัดทํา

แผนภาพ (Flowchart) ของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาวเปนลายลักษณอักษร โดย

สวนราชการตองมีการกําหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกรอบเวลาใน

การดําเนินการ  

 การกําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม หมายถึง การกําหนดกรอบระยะเวลาที่ใชในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการอยางชัดเจนเปนการลวงหนา โดยสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 (สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป) และ

สอดคลองกับปปฏิทินงบประมาณ (สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนปฏิบัติการ) 

โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ใชในการรวบรวมขอมูลปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบในการจัดทําแผน

ดวย 

 ในการดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาว ตองแสดงใหเห็นถึงการ

ส่ือสาร สรางความเขาใจในกระบวนการดังกลาวใหแกผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของ รวมถึง การ

บริหารจัดการในการติดตามผูที่รับผิดชอบใหมีความมุงมั่นในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม

กระบวนการจัดทําแผนตามที่กําหนด 
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 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาว นอกจากสวนราชการตองมีการมุงเนนที่จะผลักดัน

ใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการแลว ตองแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและการ

ถายทอดกลยุทธในการบรรลุเปาหมายของแผนการบริหารราชการแผนดิน เแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงและกลุมภารกิจ ที่สวนราชการมีสวนเกี่ยวของรับผิดชอบการบรรลุเปาหมายดังกลาวดวย  

 การดําเนินการตาม SP 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก1) ทานมีความเขาใจเปาหมายยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการ

ใหบริการของกระทรวง และยุทธศาสตรกระทรวง ที่หนวยงานของทานตองรับผิดชอบดําเนินการให

บรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร  และคําถาม (ข1) หนวยงานจัดทําแผนกลยุทธที่แสดงความเชื่อมโยง

และถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมายของรัฐบาล (เปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ) มายังผลลัพธ 

ผลผลิตและกิจกรรมตามลําดับหรือไม อยางไร 

 

SP 2 : ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ (4 ป และ 1 ป) ตองมีการนําปจจัย

ท้ังภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

มาใชประกอบการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย วิสัยทัศนและพันธกิจของสวน

ราชการ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานที่

ผานมา ความเสี่ยงในดานตาง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสรางสวน

ราชการ 

 การกําหนดปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกรที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อประกอบในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศอยาง

เหมาะสม โดย 

 มีระบบการจัดเก็บและการนํามาใชที่เชื่อถือไดและเปนปจจุบัน และในการรวบรวม

ขอมูลสารสนเทศตองครอบคลุมทุกระดับและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วทั้งองคกร 

 มีการวิเคราะหที่เหมาะสมในแตละปจจัย เชน การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ การ

วิเคราะหเพื่อพิจารณาแนวโนมของผลการดําเนินการ การวิเคราะหผลกระทบทั้งเชิง

บวกและเชิงลบ การวิเคราะหในเชิงสถิติ เปนตน เพื่อใหไดสารสนเทศนําไป

ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ในการกําหนดปจจัยภายนอกและภายในดังกลาว ตองมีความสอดคลองกับบริบทขององคกร

และสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอองคการ โดยปจจัยที่สําคัญอยางนอยตองประกอบดวย 

 วิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ 

 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผลการดําเนินงานที่ผานมา ไดแก ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยรวมถึง ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดวย 

 ความเส่ียงในดานตาง ๆ อยางนอยประกอบดวย ความเสี่ยงดานการเงิน สังคม และ

จริยธรรม  

 กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางสวนราชการ  
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 ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกร เชน  

o จุดแข็ง และจุดออนของของหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน  

o ปจจัยภายในตาง ๆ ขององคกรที่มีผลตอกระบวนการปฏิบัติงาน 

o สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ในการดําเนินการดังกลาว ตองแสดงใหเห็นถึงการสื่อสาร สรางความเขาใจในการดําเนินการ

ตามกระบวนการใหแกผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของ รวมถึง การบริหารจัดการในการติดตามผูที

รับผิดชอบใหมีความมุงมั่นในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามกระบวนการที่กําหนด 

การดําเนินการตาม SP 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก6) หนวยงานไดคํานึงถึงอุปสรรคและขอจํากัด (อาทิ ดาน

กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางสวนราชการ และปจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน) ที่มีตอการนําสงผลผลิต

หรือไม อยางไร คําถาม (ข5) แผนกลยุทธของหนวยงานไดกําหนดวิธีการประสานความรวมมือกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือไม อยางไร และคําถาม (ค5) หนวยงานมีการ

พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําปหรือไม 

อยางไร 

 

SP 3 : สวนราชการตองมีการวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลอง

กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสวนราชการ รวมทั้ง 

ตองวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

ในการดําเนินการใหแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวนั้น ปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง

ที่สวนราชการตองมีการดําเนินการ คือ การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลให

สอดคลองบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยแผนกล

ยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล (หมวด 5) 

ที่สนับสนุนการปฏิบัติตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติการของสวนราชการ

ไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัด และเปาหมายที่เหมาะสมในแตละแผนปฏิบัติการดวย  

การจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น อยางนอยตองครอบคลุมในดานตาง 

ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 การวางแผนและบริหารกําลังคน 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

 การจัดระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นอกจากนี้ ควรครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานอื่น ๆ ดวย เชน 

 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุงเนนใหเกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแกบุคลากรมากขึ้น 

เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
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 การปรับปรุงระบบการยกยอง ชมเชย โดยมุงเนนใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการ

ทํางานที่ตองการใหเกิดขึ้น 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 

 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอยางไดผลดี 

นอกจากการเตรียมการดานกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลแลว สวนราชการตองมีการ

เตรียมการในการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใหบรรลุผล

ตามเปาหมาย รวมถึง การจัดทําแผนงบประมาณระยะปานกลาง (Medium-Term Expenditure 

Framework : MTEF) เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการไดบรรลุตาม

เปาหมาย 

แผนงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) เปนกระบวนการวางแผนและจัดงบประมาณ

ที่มีความชัดเจน ซึ่งคณะรัฐมนตรีและหนวยงานกลางของรัฐจะเปนผูรับภาระผูกพันการจัดสรร

ทรัพยากรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตามลําดับความสําคัญ โดยคงไวซึ่งวินัยทางการคลัง 

วัตถุประสงคในการจัดทํา MTEF เพื่อการจัดทําเปาหมายทางการคลัง และการจัดสรรทรัพยากร

ตามลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร 

การดําเนินการตาม SP 3 สอดคลองตามการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Scorecard) ในมิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

 

SP 4 : ผูบริหารตองมีการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องยุทธศาสตรและการนํา

ยุทธศาสตรไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เก่ียวของ เพื่อใหบุคลากรไดรับรูเขาใจและ

นําไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อใหมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติดังกลาวบรรลุผล 

การถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ หมายความรวมถึง การถายทอดกลยุทธหลักขององคกร

ไปสูแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงาน/โครงการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผล  

 การสื่อสารและทําความเขาใจไปยังบุคลากรที่เกี่ยวของ หมายถึง  

 มีกลไกในการสื่อสารและทําความเขาใจกลยุทธขององคกร เพื่อใหบุคลากรทําความ

เขาใจ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร 

 มีกลไกในการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากรใน

ทุกระดับที่รับผิดชอบ 

 มีกลไกในการสื่อสารใหบุคลากรในองคกรทุกระดับรับทราบและเขาใจในบทบาท

หนาที่ของตนเองตอการบรรลุเปาหมายขององคกร และรับทราบตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

การกอนเริ่มการปฏิบัติงาน 
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เพื่อใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร สวนราชการตองมีการ

กําหนดชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือการถายทอดเทคนิค/วิธี

ดําเนินงาน ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการไดบรรลุตามเปาหมายและสอดคลองตามเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร ทั้งในระดับหนวยงาน และระดับงาน ที่สามารถแสดงใหเห็นการแลกเปลี่ยน (Sharing) 

วิธีการปฏิบัติที่ดีภายในสวนราชการ  

การดําเนินการตาม SP 4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง1) หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการจัดทํา

และบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปซึ่งประกอบดวยขั้นตอนและ

ระยะเวลา ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละผลผลิตหรือไม อยางไร 

 

SP 5 :  สวนราชการมีการถายทอด (cascading) ตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคการลงสู

ระดับหนวยงาน(ทุกหนวยงาน) และระดับบุคคลอยางนอย 1 สํานัก/กอง รวมทั้ง มี

การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน เพื่อให

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร 

การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับองคการสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล 

ครอบคลุมถึง 

 การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) ระดับองคการ และการแสดงใหเห็นถึง

ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายลงสูระดับหนวยงาน และระดับบุคคลหรือกลุมงาน  

 มีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคลากรทั่วทั้งองคการ เพื่อรับทราบและ

เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองตอการบรรลุเปาหมายขององคการ 

 มีการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ 

 มีการจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เพื่อติดตามผลเปาหมาย

ความสําเร็จโดยรวมขององคการ 

การดําเนินการตาม SP 5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ค1) หนวยงานกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําป ซึ่งแสดง

ใหเห็นความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิตตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

หรือไม อยางไร 

 

SP 6 : สวนราชการตองจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานให

สามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรใหแกแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

 สวนราชการตองกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

แผนปฏิบัติราชการประจําป รวมถึง แผนงาน/โครงการตาง ๆ โดยในแตละแผนงาน/โครงการตองมีการ

จัดทํารายละเอียดตาง ๆ อยางนอยประกอบดวย ระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

รวมถึง การจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ ใหแกแผนงาน/โครงการดังกลาว  
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 ในการจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานนั้น 

สวนราชการอาจใชโปรแกรม Microsoft Project ในการจัดทํารายละเอียดดังกลาว ซึ่งสามารถแสดง

ใหเห็นถึงรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน แผนการใชงบประมาณ และแผนการบริหารกําลังคน 

ไดอยางครบถวน ทําใหการติดตามผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 การดําเนินการตาม SP 6 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ค2) หนวยงานกําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับ

ทรัพยากรที่ตองการ ซึ่งสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายผลผลิตประจําปหรือไม อยางไร 

 

SP 7 : สวนราชการตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยทุธศาสตร 

ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานกระบวนการ 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การ

วิเคราะหความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางการหรือมาตรการควบคมุเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

เพื่อมุงหวังใหสวนราชการบรรลุผลตามเปาประสงคขององคกร 

 การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ สวนราชการตองมีขั้นตอนการดําเนินการ 

หลักเกณฑในการวิเคราะหอยางเหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ขั้นตอน คือ 

1. การระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเส่ียง  

2. การวิเคราะหความเสี่ยง 

3. การกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอยางรัดกุม 

4. การติดตาม รายงาน และประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได

กําหนดไว 

5. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง โดยระบุกรอบเวลาในการทบทวนอยางชัดเจน 

 ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตาม SP 7 นั้น สวนราชการตองมีการวิเคราะหและจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร สวนราชการตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในดานตาง ๆ 

ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรของ

สวนราชการ และดําเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยงตาม 5 ขั้นตอนดังกลาวขางตน 

 ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  สวนราชการตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงดานธรร

มาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององคกร เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการเปนไปตามหลักธรร

มาภิบาล เชน ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา ความโปรงใสตรวจสอบได เปนตน รวมถึง สวน

ราชการตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองที่ดีดวย โดยตองมีการจัดทําแผนธรร

มาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลตนเองที่ดี  
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  “การกํากับดูแลตนเองที่ดี” (Organizational Governance) หมายถึง การจัดการ

เพื่อใหเกิดการควบคุม และการตรวจสอบการดําเนินการของสวนราชการ รวมทั้งความรับผิดชอบใน

ดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ อาจรวมถึง การมีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการ

ดําเนินการของสวนราชการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของสวน

ราชการ การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูลขาวสาร และการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  โดยในขั้นนี้ใหสวนราชการมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการ

กํากับดูแลตนเองที่ดีดานองคการ  เชน การวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ และดานการเงิน เปนตน และ

นําแผนดังกลาวไปเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการกับดูแลตนเองที่ดี และควบคุม

การบริหารจัดการภายในองคกร  

 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนราชการตองมีการวางระบบบริหาร

ความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ

ตาง ๆ โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกูคืนขอมูลจากความเสียหาย (Back up 

and Recovery) 

 2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะ

เกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

 3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานขอมูล เชน ระบบ 

Anti-Virus ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน 

 4. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ (Access rights) 

 ความเสี่ยงดานกระบวนการ  สวนราชการตองมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของ

กระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด 

  การบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจนําแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมมา

ใชได ซึ่งระบบการควบคุมกระบวนการมีปจจัยสําคัญ ดังตอไปนี้ 

• วัตถุประสงคของการควบคุม 

• ความคุมคาของการควบคุม 

• ความทันการณของการติดตามและบอกเหตุ 

• ความสม่ําเสมอของกลไกการควบคุม 

• การจูงใจผูปฏิบัติงาน 

 การดําเนินการตาม SP 7 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ข7) หนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรชาต ิยุทธศาสตรกระทรวง และ/หรือขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่

เกี่ยวของ เพื่อนํามาทบทวนกลยุทธของหนวยงานหรือไม อยางไร 
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 ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 2 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.1 มิติดาน

ประสิทธิผล) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ระหวางการพัฒนาองคการ เชน 

รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร  รอยละของบุคลากรที่มีการรับรูและ

เขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  รอยละของแผนปฏิบัติการที่มีตัวชี้วัดและเปาหมาย

สอดคลองตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคการ เปนตน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้สวนราชการจะใช

เปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

 

 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 2 ตามเกณฑ Fundamental Level 

 

เกณฑ  

Fundamental Level 

เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

SP1 2.1 (1) ม.9, 16 

SP2 2.1 (2) ม.8 (3) 

SP3 2.1 (1) , 2.2 (7) ม.12, 20 

SP4 2.2 (5) ม.9 

SP5 2.2 (8) ม.12, 20 

SP6 2.2 (5) ม.20 

SP7 2.2 (6) - 
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

CS 1 : สวนราชการมีการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจ เพื่อให

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีครอบคลุมทุกกลุม  

        การกําหนดหรือจําแนกกลุมที่ดีนั้นสวนราชการควรนําพันธกิจและวิสัยทัศนมาประกอบการ

พิจารณา  และควรตองมีแนวคิดในการตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามกลุมที่ไดแบง

ไวในลักษณะสําคัญขององคกร การกําหนดใหมีความครอบคลุมทุกกลุมเพื่อใหสวนราชการตระหนัก

ถึงความตองการ และความแตกตางของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการปรับการใหบริการ

ใหเหมาะสม ตรงตามความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ไดจัดแบงกลุมไว 

 “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสาร

ตาง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย 

  -  ในการดําเนินการ สวนราชการควรระบุผูรับบริการหลักใหชัดเจน เนื่องจากการ

กําหนดผูรับบริการท่ีชัดเจนจะมีความเชื่อมโยงไปถึงการดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ดวยทั้งเรื่องการ

กําหนดชองทางการสื่อสาร   การตอบสนองความตองการ การประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งจะตอง

ครอบคลุมทุกกลุมตามที่ไดระบุไว 

  “ผูมีสวนไดสวนเสีย”  หมายถึง ผูรับบริการของผูรับบริการของสวนราชการ  หรือ ผูที่ไดรับ

ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการของ

ทาน เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวนราชการ ผูสงมอบงาน รวมทั้งผูรับบริการดวย 

  -  แมวาผูรับบริการเปนสวนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แตควรแยกผูรับบริการที่

ไดรับผลกระทบโดยตรงออกมาเปนอีกกลุมหนึ่ง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและความ

คาดหวังของแตละกลุมไดอยางชัดเจน 

การดําเนินการตาม CS 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่

สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 

 

CS 2 :   สวนราชการมีชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ โดย

แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว  

 การมุงเนนการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยทั่วไป

แลว สวนราชการจะมีชองทางการรับฟงเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยู

แลว ซึ่งสวนราชการควรกําหนดชองทางที่เหมาะสมกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลาย

ชองทางใหเหมาะสมกับความสะดวก และมีประสิทธิภาพตอการสื่อสาร ตัวอยางชองทางการรับฟง

และเรียนรูความตองการ  เชน   
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•  การสํารวจรายกลุม (Focus Group) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

 •  การรายงานเหตุการณที่สําคัญที่เกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 •  การมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

 •  การรวบรวมขอรองเรียน ขอวิจารณ จากผูปฏิบัติที่ไดสัมภาษณผูรับบริการที่ไมพึงพอใจ 

•  การสมัภาษณผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต ปจจุบัน และที่พึงมีในอนาคต   

•  สารสนเทศที่ไดจากการสํารวจหรือขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจาก

ชองทางการรองเรียนตางๆ และเว็บไซตรวมถึงขอเสนอแนะที่รวบรวมจากอินเทอรเน็ต 

•  การใชกระบวนการรับขอรองเรียนเพื่อทําความเขาใจลักษณะที่สําคัญของการบริการ  

•  จดหมายอิเล็คทรอนิกส 

การดําเนินการตาม CS 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่

สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 

CS  3 :  สวนราชการมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการรวบรวมขอรองเรียน 

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น / คําชมเชย ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมทั้งมีระบบการจัดการขอรองเรียน  /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น / คําชมเชย  

เพื่อใหมั่นใจวาสามารถตอบสนองไดอยางทันทวงที 

 เมื่อมีการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวัง  หมายถึง การรวบรวม และบูรณา

การขอมูลตาง ๆ เชน ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง (Focus Group) การสํารวจความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การนําขอรองเรียน/ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ / คํา

ชมเชย ขอมูลจากเว็บไซต และแหลงขอมูลอื่น ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการแลว  สวน

ราชการ  ตองมีระบบจัดการขอรองเรียน / ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ / คําชมเชย อยางเหมาะสมและ

สม่ําเสมอ  ทั้งนี้ เมื่อสวนราชการมีการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวังแลว และมี

ระบบจัดการใหวิธีการรับฟงและเรียนรูทันตอเหตุการณ รวมทั้งการนําขอรองเรียน ขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ หรือคําชมเชยดังกลาว มาปรับปรุงตามความตองการของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวน

เสีย ไดอยางรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

   - วิธีการที่ทําใหรวดเร็วเหมาะสม ตองขึ้นอยูกับลักษณะของแตละองคกร  ซึ่งตอง

เลือกใหเหมาะสมกับกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม รวมทั้งการใชเทคโนโลยีใหม ๆ   

                   -  ตัวอยางขั้นตอนการการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการเพื่อนํามา

ปรับปรุงงานใหเหมาะสมอยูเสมอ  

                1) มีการกําหนดกลไกในการเขาถึงฐานขอมูลและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 

  2) นําขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  มาเพื่อวางแผนการ

ปรับปรุงการทํางาน  การพัฒนาองคกร 

  3) ทําความเขาใจความตองการและความคาดหวังใหม ๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 
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  4) มีการจัดทําแผนการปรับปรุงการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  5) มีการวางแผนรองรับในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใหบริการ (Risk 

Management) 

      6) ควรมีการจัดระบบ รวมทั้งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตาม การนําขอมูลไป

ใชดําเนินการใหเหมาะสมกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

CS 4 :  สวนราชการไดนําขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น / คําชมเชย ใน CS 3 มา

 วิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและหรือการ

 ปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

 

 สวนราชการมีการนําขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย มาวิเคราะหและนํามา

กําหนดวิธีการปรับปรุงในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม (ทั้งวธิีการ เวลา และผูรับผิดชอบ) 

 ตัวอยางแนวทางดําเนินการในการนําขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย มา

ปรับปรุงคุณภาพการบริการใหเหมาะสม 

 1) กําหนดชองทางและวิธีการการรับฟงขอรองเรียนที่เหมาะสมกับกลุมผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสีย  

 2) กําหนดวิธีการและระยะเวลาแลวเสร็จในการจัดการกับขอรองเรียนฯ ตาง ๆ  

 3) กําหนดผูรับผิดชอบและมอบอํานาจในการจัดการกับขอรองเรียนฯ ดังกลาว     

 4) กําหนดใหมีระบบการรายงานการจัดการขอรองเรียนกับผูบังคับบัญชาและผูรับบริการ

เพื่อรับทราบความพอใจและขอเสนอแนะในการจัดการขอรองเรียนฯ และปรับปรุงการใหบริการ 

      5)  นําขอรองเรียนฯ มาปรับปรุงระบบงานใหเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับการปรับปรุง

กระบวนงานในหมวด 6 

การดําเนินการตาม CS 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่

สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 

 

CS 5 : สวนราชการมีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอเพื่อสราง  

 ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

   เมื่อสวนราชการไดทราบความตองการความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

แลว การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันเปนสิ่งที่สําคัญมาก ดังนั้นรูปแบบของการสรางเครือขาย 

และการจัดกิจกรรมรวมกันเปนสิ่งที่ทุกองคการควรมุงเนน ดังนั้นองคการตองสรางเครือขายทั้งกลุม

ผูรับบริการ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมทั้งจัดทํากิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแต

ละกลุมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางกัน   

การดําเนินการตาม CS 5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก4) ผลผลิตที่กําหนดเปนสวนสําคัญที่ตอบสนองความ

ตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับสูง หรือไมอยางไร 
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CS 6 :  สวนราชการตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามระดับการมีสวนรวม 5 

 ระดับ คือ การใหขอมูล ปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขามาเกี่ยวของ การรวมมือกัน 

 และการเสริมอํานาจประชาชน ผานกิจกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งให

 ขอเสนอแนะ และรวมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ  

 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน (ทั้งในฐานะที่เปนผูรับบริการและ/

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือในบทบาทของประชาชนทั่วไป) มีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารจากภาครัฐ  

เปดกวางใหประชาชนเขารวมในการรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา โดยระดับการมีสวนรวม 5 ระดับ คือ  

 1. ระดับการใหขอมูล (Inform) เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการส่ือสารทางเดียว 

แตเปนระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งจะ

นําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป 

 2. ระดับการปรึกษาหารือ (Consult) เปนการรับฟงความคิดเห็นโดยเปดโอกาสใหประชาชน

แสดงความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆกับสวนราชการ  

 3. ระดับการเขามาเกี่ยวของ (Involve) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือ

เกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/ โครงการ การมีสวนรวมในระดับนี้ อาจ

ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 

 4. ระดับการรวมมือ (Collaborate) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

บทบาทหรือฐานะหุนสวน หรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐ  

 5. ระดับการเสริมอํานาจประชาชน (Empower) เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของ

ประชาชนซึ่งเปนระดับของการมอบอาํนาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมผานกิจกรรมตาง ๆ ของสวนราชการอยาง

สม่ําเสมอ ถือวาเปนการทบทวนปรับปรุงการสรางความสัมพันธไดอยางเหมาะสม รวมทั้งศึกษา

นวัตกรรมใหมๆ เพื่อนํามากําหนดชองทางการติดตอส่ือสาร รวมทั้งสรางความสัมพันธใหผูรับบริการ

เกิดความประทับใจ การวางแผนการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ชัดเจน 

ทําใหสวนราชการสามารถกําหนดวิธีการทบทวนปรับปรุงไดเหมาะสมกับผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 

 ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

ของสวนราชการ 

          1) กระบวนการทบทวนปรับปรุงการสรางความสัมพันธ สามารถดําเนินการไดโดยผาน

กระบวนการวิเคราะหขอมูลเดิมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการวางแผน ดําเนินการ 

ทบทวน และปรับปรุง (PDCA) ซึ่งตองดําเนินการตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

         2) ทบทวนวิธีการสรางความสัมพันธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง

คนหาความตองการที่แทจริงของผูรับบริการโดยใชวิธีการที่เหมาะสมและควรปรับปรุงใหดีขึ้นทุกครั้ง 

        3) การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน 
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 3.1 การสรางระบบเครือขายระหวางองคกรกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

หรือระหวางผูรับบริการดวยกันเองเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

      3.2 การจัดกิจกรรมใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมามีสวนรวมในกิจกรรมของ

องคกรทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อสรางความไววางใจระหวางกันและเนนการมีสวนรวม

ของประชาชน 

        3.3 การท่ีบุคลากรขององคกรเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน หรือกลุม

ผูรับบริการสําคัญ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

การดําเนินการตาม CS 6 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก4) ผลผลิตที่กําหนดเปนสวนสําคัญที่ตอบสนองความ

ตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับสูง หรือไม อยางไร 

 

CS 7  - CS 8 :สวนราชการมีการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี

 สวนไดสวนเสียในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพื่อนําผลไปปรับปรุงการใหบริการ

 และการดําเนินงานของสวนราชการ 

 การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนสิ่งที่สวน

ราชการควรดําเนินการเพื่อติดตามผลการใหบริการซึ่งสงมอบใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

แลว มีผลในเชิงบวก หรือลบ  เพื่อประเมินคุณภาพการใหบริการวาอยูในระดับที่ผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียตองการ คาดหวัง ไมพึงพอใจ หรือพึงพอใจ หากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดรับความพึงพอใจก็ตองวิเคราะหวามีองคประกอบดานใดบางที่ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ประสงคใหมีการใหบริการในรูปแบบ ชองทาง หรือวิธีการใด เพื่อใหบริการในรูปแบบดังกลาวซ้ํา  

หรือพัฒนาใหมีคุณภาพในการใหบริการใหดีขึ้น เพื่อสรางความประทับใจ และภาพลักษณที่ดีของ

องคกร  หากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไมพึงพอใจ องคกรตองวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อ

ปรับปรุงการทํางานตามตนเหตทุี่วิเคราะหได 

 การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีวิธีการ

หลากหลาย อยางไรก็ตามในการเลือกใชเครื่องมือในการการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนสิ่งที่สําคัญ เนื่องจากตองคํานึงถึงรูปแบบของคําถามที่ตอง

ออกแบบเพื่อใหไดคําตอบจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตรงตามความตองการขององคกร  

รวมทั้งขอมูลที่ไดรับฟงสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนทั้งองคกรที่ใหบริการและผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย ทั้งการปรับปรุงการดําเนินงาน และการเตรียมการใหบริการในอนาคตใหแก

ผูรับบริการ 

 วิธีการวัดความพึงพอใจอาจใชรูปแบบของแบบสอบถาม Likert Scale การสัมภาษณ การ

สัมภาษณรายกลุม (Focus Group) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนตน 

 การวัดความไมพึงพอใจอาจใชคําถามประเภทคําถามปลายเปด ตัวอยางคําถาม เชน ทาน

ตองการใหหนวยงานของเราปรับปรุงการใหบริการดานใดบาง / หากทานอยากใหคําแนะนําแก
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หนวยงานเรา ทานอยากใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะใด  / ทานคิดวาการใหบริการของขาราชการ / 

การจัดทําคูมือของหนวยงานเรามีสวนใดที่ควรแกไข หรือปรับปรุง  เปนตน 

การดําเนินการตาม CS 7-8 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก4) ผลผลิตที่กําหนดเปนสวนสําคัญที่ตอบสนอง

ความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับสูง หรือไม อยางไร 

 

CS 9:  สวนราชการตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการ

 ใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิ

 หรือคูมือการติดตอราชการโดยประกาศใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ 

 เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

สวนราชการกําหนดขั้นตอน เวลา ผูรับผิดชอบในการใหบริการ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติอยาง

เปนระบบ และสามารถใหผูรับบริการทราบเวลา และกําหนดการแลวเสร็จของงาน เพื่อสรางความพึง

พอใจใหกับผูรับบริการ 

สวนราชการควรกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการ เชน 

  1) จัดทํา”คูมือการใหบริการ” เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรอยาง

ชัดเจน เชน การแตงกาย การทักทาย การรับโทรศัพท การใหขอมูลตาง ๆ เปนตน 

  2) มีการพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการ ซึ่งรวมถึงการมุงเนนใหบุคลากร

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและพฤติกรรมใหเปนผูมีจิตบริการ  Service Mind  

  3) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในการบริการของบุคลากรโดยการมีตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับแรงจูงใจหรือความกาวหนาในหนาที่การงาน   นอกจากนี้สวน

ราชการตองมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือ

คูมือการติดตอราชการใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประกาศใหประชาชนผูรับบริการทราบ 

 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จเปนวิธีการที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ

ระยะเวลา และข้ันตอนการติดตอไดชัดเจน ซึ่งถือวาเปนแนวทางดําเนินการตามมาตรา 37 ของพระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หลักการสําคัญ

ประการหนึ่งในการติดตอราชการของประชาชนผูรับบริการ คือ ตองการทราบวาเรื่องที่ตนมาติดตอ

ขอรับบริการจากรัฐนั้น จะตองใชเวลาเทาใดจึงจะรูผล เพราะประชาชนหรือแมแตสวนราชการจะได

วางแผนการดําเนินการตอไป   ดังนั้น สวนราชการจําเปนตองกําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการ

ดําเนินการในเรื่องที่ประชาชนติดตอ เพื่อใหประชาชนไดทราบวาในเรื่องนั้นจะใชเวลากี่วันจึงแลว

เสร็จ  จึงเปนหนาที่ของสวนราชการจะตองกําหนดระยะเวลาทุกงานที่เกี่ยวของกับประชาชน และตอง

ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกันดวย 

การดําเนินการตาม CS 9 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่

สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 
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CS 10 : สวนราชการมีวิธีการติดตามคุณภาพการใหบริการเพื่อนํามาวิเคราะหและ ปรับปรุง   

    การบริการใหสามารถสนองตอบความตองการไดอยางเหมาะสม 

 การติดตามคุณภาพการใหบริการโดยมุงเนนโดยตรงที่กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

อาจจัดทําไดในหลายรูปแบบ เชน การสัมภาษณ แบบสอบถาม Focus Group การรวบรวมขอมูลผาน

ทางอินเทอรเน็ต โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก 

การดําเนินการตาม CS 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ ปญหาหรอเรื่องที่

สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 

 

 

          เพื่อใหการดําเนินการในหมวด 3  ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สวนราชการควรใหความสาํคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ 

โดยอาจกําหนดเปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรือกาํหนดใหมีกิจกรรมดําเนินการตาง ๆ โดยตองมีการ

ส่ือสารใหบุคลากรใหรับทราบและมีสวนรวมในการดําเนินการ (Early Deployment) เชน  

      (1)  การจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

      (2) การกําหนดชวงทางการเรียนรูความตองการของผูรับบริการ 

(3) การจัดการขอรองเรียน 

(4)  การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพการบริการ 

(5) การกําหนดมาตรฐานหรอืวิธีการใหบริการของบุคลากร 

 ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 3 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.2 มิติดาน

คุณภาพการบริการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ระหวางการพัฒนา

องคการ  เชน  ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย อัตราขอรองเรียน จํานวนบริการ

ที่เพิ่มขึ้น ความรวดเร็วในการใหบริการ คณุภาพของการใหบริการ   เปนตน  ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้สวน

ราชการจะใชเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผลลัพธการดําเนนิงานตาม

แผนพัฒนาองคการ 
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ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 3 ตามเกณฑ Fundamental Level 

 

 

เกณฑ  

Fundamental Level 

เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

CS1 3.1(1) ม. 8 

CS2 3.1(2) ม. 38, 40 

CS3 3.2(6) ม. 8, 39 

CS4 3.2(6) ม. 8, 39 

CS5 3.2(4) (7) ม. 30,31,38-41 

CS6 3.2(8) ม. 38, 41-42 

CS7 3.2(8) ม. 38, 41-42 

CS8 3.2(5) - 

CS9 3.1 (2)  3.2(5) ม. 8 ,45 

CS10 3.1(2) ม. 38, 41 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

 

 

IT 1 : สวนราชการตองมีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ

 แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

 ราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

ฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

และผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตองประกอบดวยขอมูล ดัง

รายละเอียดตามตารางทายนี้ 

 

ขอมูลผลการ

ดําเนินการยอนหลัง 

และปจจุบัน ป พ.ศ. 
ตัวช้ีวัด 

แหลงขอมูล/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
49 50 51 52 

ความถี่ใน

การ 

Update 

ขอมูล 

หมาย

เหตุ 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

 

 ทั้งนี้ ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการ และผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตองมี

คุณลักษณะอยางนอย 3 ประการ ไดแก ความครอบคลุม ความถูกตอง และความทันสมัย 

1. ความครอบคลุม หมายถึง การจัดใหมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

ดําเนินงานของหนวยงานอยางครบถวน 

2. ความถูกตอง หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีระบบการตรวจสอบขอมูล

กอนทําการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดใหมีแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลและแบบฟอรม

การรายงานขอมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ 

3. ความทันสมัย หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีการปรับปรุงแกไขขอมูลให

มีความทันสมัยพรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ มีการทําวิจัยและการประชุมรวมกับหนวยงาน

ตาง ๆ รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองทันสมัย 
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IT 2 : สวนราชการทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สราง

 คุณคา ท่ีจัดทําไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และตองมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

 ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาเพิ่มเติม อยางนอย 2 กระบวนการ 

กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติ 

ตามภารกิจ และสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของ

กับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ มีลักษณะแตกตางกันไปตามภารกิจขององคกร 

สวนราชการควรมีการทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กระบวนการที่สรางคุณคา ที่จัดทําไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้ง 2 กระบวนการ เพื่อใหมีขอมูลที่

ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยอยูเสมอ และดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการที่สรางคุณคาเพิ่มเติมอีก อยางนอย 2 กระบวนการ เพื่อใหมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของสวนราชการเพิ่มมากขึ้น 

 

IT 3 : สวนราชการตองมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน 

 อยางนอย 2 กระบวนการ 

  กระบวนการสนับสนุน หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญในการสนับสนุน

กระบวนการที่สรางคุณคาใหแกองคกร บุคลากร และการปฏิบัติงานประจําวัน กระบวนการสนับสนุน 

อาจไดแก งานดานการเงินและการบัญชี การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก งานดานกฎหมาย งาน

ดานทรัพยากรบุคคล งานดานการบริหารโครงการ และกระบวนการบริหารทั่วไป 

สวนราชการควรดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กระบวนการสนับสนุน อยางนอย 2 กระบวนการ เพื่อใหสวนราชการมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนดังกลาว 

 

IT 4 : สวนราชการตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

 ขาวสารไดอยางเหมาะสม 

  ความสามารถในการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ หมายถึง การที่สวนราชการ

ดําเนินการใหมีระบบเครือขายขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถไดรับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงคที่จะลดขั้นตอนที่ไมจําเปน ลดความสูญเสียดาน

ทรัพยสินและเวลาใหแกประชาชน ตัวอยางเชน การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารแกประชาชนเพื่อให

บริการสืบคนขอมูล การจัดทําเว็บไซตของสวนราชการเพื่อเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถ

คนหาขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดให

หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของ

กฎหมาย เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการกําหนด (ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 
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2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขา

ตรวจดู) ไดแก ตองจัดใหมีสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารและขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขา

ตรวจดูไดโดยสะดวก ตองจัดทําดัชนีหรือรายการขอมูลขาวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับ

ประชาชน สามารถคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเอง ฯลฯ ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขา

ตรวจดูนี้ กฎหมายไดกําหนดใหประชาชนมีสิทธิขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองดวย 

ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามที่

กฎหมายกําหนด อยางนอยไดแก 

(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชนรวมทั้งความเห็นแยงและ

คําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 

7 (4) 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 

(4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนาที่ของเอกชน 

(5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุน

กับเอกชน ในการจัดทําบริการสาธารณะ 

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใช

ในการพิจารณาไวดวย 

(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามขางตนนี้ ถามีสวนที่ตองหามมิให

เปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประกาศอื่นใดที่ไมเปน

การเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 

 

IT 5 :  สวนราชการตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) 

 เชน การกําหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งหองปฏิบัติการ 

 (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ท่ีบงชี้ถึงการ

 เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 แนวทางการทําใหมั่นใจวาระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) มี

ความไวในการบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง อาจมาจากกระบวนการทบทวนวิธีการวัดผล ความถี่ในการ

ทบทวนระบบ การมีกระบวนการในการคนพบการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว การมีตัวชี้วัดที่

หลากหลายและครอบคลุม การมีตัวชี้วัดนํา (Leading Indicators) เปนตน 
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การจัดระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ใหมีความไวใน

การบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอก อาจมีแนวทางการดําเนินการได 

ดังนี้ 

• สวนราชการอาจจัดประเภทของตัวชี้วัดออกเปนระดับตาง ๆ เพื่อใหไวตอการ

ติดตาม เฝาระวังเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชน ตัวชี้วัดที่ตองติดตามมากเปนพิเศษ (มีผลกระทบตอ

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของสวนราชการ และมีผลกระทบตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

อยางเห็นไดชัด) ตัวชี้วัดที่ตองติดตามมาก และตัวชี้วัดที่ตองติดตามเปนปกติ 

• เมื่อแยกประเภทตัวชี้วัดแลว ควรกําหนดระยะเวลาการติดตามใหสอดคลองกับ

ประเภทตัวชี้วัดที่กําหนด เชน ตัวชี้วัดที่ตองติดตามมากเปนพิเศษ ควรติดตามทุกสัปดาห ตัวชี้วัดที่

ตองติดตามมาก ควรติดตามทุกเดือน เปนตน 

• สวนราชการอาจกําหนดใหมีตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดยอยที่สอดคลองเชื่อมโยง

กัน โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่อยูในรูปของตัวชี้วัดนํา (Leading Indicators) เพื่อใชติดตามและรับทราบผล

การดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายและสามารถจะบรรลุผลลัพธไดหรือไม ซึ่งหากผลตามตัวชี้วัด

นําไมเปนไปตามที่กําหนดไว สวนราชการจะไดสามารถรับมือและแกไขสถานการณไดทันตอการ

เปลี่ยนแปลงได 

• สวนราชการอาจเลือกใชกลไกที่ชวยในระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย 

(Warning System) ได โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุน เชน การกําหนดระบบการ

เตือนภัย (Warning System) แบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งหองปฏิบัติการ (Operation Room, 

Management Cockpit,    War Room) เปนตน 

โดยที่ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ดังกลาว จะ

กอใหเกิด ระบบที่ชวยผูบริหารสวนราชการในการปฏิบัติราชการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ไดแก ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ระบบสารสนเทศ

สําหรับผูบริหาร (Executive Information System : EIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(Geographic Information System : GIS) เปนตน 

 

IT 6 : สวนราชการตองมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

 สวนราชการอาจจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

ดังนี้ 

 1. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ

ตาง ๆ โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกูคืนขอมูลจากความเสียหาย (Back up 

and Recovery) 

 2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะ

เกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

 3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานขอมูล เชน ระบบ 

Anti-Virus ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน 

 4. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ (Access rights) 
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IT 7 : สวนราชการตองจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ 

  แผนการจัดการความรู หมายถึง แผนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตรของสวนราชการ ประกอบดวย กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การจัดองคความรูใหเปนระบบและเขาถึงงาย การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนตน 

สวนราชการเลือกองคความรูที่จําเปนในประเด็นยุทธศาสตรใดกไ็ด อยางนอย 3 องค

ความรู (ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 องคความรู) มาจัดทําเปนแผนการจัดการความรู โดยมีรายละเอียด

กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ พรอมระบุตัวชี้วัด และเปาหมายของแตละกิจกรรม ตลอดจนระบุ 

ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ และนําแผนการจัดการความรูดังกลาวไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ

ตอไป โดยใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรู ในภาคผนวกทาย

เลมนี้ 

 

 

 ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 4 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.1 มิติ

ดานประสิทธิผล 7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

7.4 มิติดานการพัฒนาองคกร) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Result) ระหวางการ

พัฒนาองคการ เชน รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ รอยละของผูรับบริการที่

สามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศได เปนตน 

 

 

 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 4 ตามเกณฑ Fundamental Level 

 

เกณฑ  

Fundamental Level 

เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

IT1 4.1 (1) (10) ม.9 (3) 

IT2 4.1 (1) (10) - 

IT3 4.1 (1) (10) - 

IT4 4.2 (6) ม.39 

IT5 4.1 (3) - 

IT6 4.2 (7) - 

IT7 4.2 (9) ม.11 
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หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

 
 
HR1 :  สวนราชการตองกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร 

 รวมทั้ง ตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพื่อสราง

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและใหเกิดความผูกพันตอองคการ 

 
 1. การกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และของบุคลากร 

  ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจใหแก

บุคลากร แบงไดเปน 2 ประเภท  

  1.1 ปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอมในการทํางานและเปนปจจัยที่จะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการ

ทํางาน ไดแก นโยบายและการบริหารงาน การใหคาตอบแทน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางานครอบคลุมดานสุขอนามัย ความ

ปลอดภัย การปองกันภัย อุปกรณการปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝกอบรม การบริการและสวัสดิการ การ

ติดตอส่ือสาร ความมั่นคงในงาน และการใหโอกาสที่เทาเทียมกัน เปนตน 

  1.2 ปจจัยที่สรางแรงจูงใจ (Motivator factors) เปนปจจัยที่จะนําไปสูความพึงพอใจ

ในการทํางาน ไดแก ความสําเร็จของงาน ลักษณะของงาน การยกยองชมเชยหรือการยอมรับ ปริมาณ

งานที่รับผิดชอบ การกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความกาวหนาในหนาที่การงาน เปนตน 

  ในการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร

ทุกระดับ ทุกประเภท ควรคาํนึงถึงความเสมอภาค ความโปรงใส ความเปนธรรม ความสมัครใจ ความ

จําเปนและความเรงดวนประกอบดวย อีกทั้ง ผูบริหารตองใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวม โดยการ

สํารวจความคดิเห็นของบุคลากรเพื่อนําความคิดเห็นดังกลาวมากําหนดปจจัย เชน การสํารวจความ

พึงพอใจเกี่ยวกับความรูสึกของบุคลากรที่มีตอองคกร ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสวัสดิการขององคกร เปนตน 

 2. การวิเคราะหและปรับปรุงปจจัยท่ีมผีลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และการ

สรางแรงจูงใจของบุคลากร  

  เมื่อสวนราชการไดดําเนินการสํารวจปจจัยดังกลาวแลว ตองนํามาวิเคราะหจัดลําดับ

ความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือกําหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมิน

ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร เชน ขอมูลดานความปลอดภัยและการหยุด

งาน อัตราการเขาออกงานของบุคลากร การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ การรองเรียน รองทุกข ความ

ปลอดภัย ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ความเขาใจ

ของบุคลากรในบทบาทหนาที่ของตน การรับรูขอมูล เปนตน และนํามาปรับปรุงปจจัยดานตาง ๆ โดยใน

กระบวนการที่ตองการจะสรางใหเกิดแรงจูงใจที่ดีนั้น ตองมีการจัด และกําหนดปจจัยตางๆ ทั้งสอง

กลุม คือปจจัยที่สรางแรงจูงใจ และปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางานทั้งสองอยางพรอมกัน ซึ่ง

สวนราชการควรสรางบรรยากาศในการทํางานใหผูปฎิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดยคํานึงถึงปจจัย

ตาง ๆไดแก มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน ความสัมพันธ
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ที่ดีระหวางบุคคลในที่ทํางาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชนตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้งความมั่นคง

ของงาน เปนตน ดังนั้นปจจัยเหลานี้จึงมีความสําคัญและมีความจําเปน และเมื่อมีปจจัยเหลานี้อยูแลว

ก็จะเปนการงายที่จะจูงใจผูปฎิบัติงาน โดยใชปจจัยที่สรางแรงจูงใจเพื่อใหผูปฎิบัติงานทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

    ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

      สภาพแวดลอมในการทํางาน ครอบคลุมถึงดานการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความ

ปลอดภัย การปองกันภัย อุปกรณในการปฏิบัติงาน 

     ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดลอมเอื้อตอการปฏิบัติงานให

บรรลุเปาหมายตามพันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

  สวนราชการควรวิเคราะหสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อ

นํามาออกแบบ ปรับปรุง และจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุม 

เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีขึ้น เชน ดานสุขอนามัย มีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป จัด

กีฬา กิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ดานความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง โทรทัศนวงจรปด มีการ

แลกบัตรผานเขาออกสําหรับบุคคลภายนอก ดานการปองกันภัย มีระบบปองกันอัคคีภัย มีแผนการ

เตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน มีการจัด

สถานที่ทํางานใหสะอาด มีอากาศถายเท แสงสวางเพียงพอ ปรับภูมิทัศนสวนหยอม ดานอุปกรณใน

การปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอุปกรณใหทันสมัยและใชงานไดตลอดเวลา เปนตน  

นอกจากนี้ควรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน หรือ

อาจกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายเพื่อทบทวนการดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    การจัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการ 

บริการที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากร 

  แนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เชน การใหคําปรึกษา กิจกรรมสันทนาการหรืองาน

ประเพณีตาง ๆ  การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่ การดูแลบุตรของบุคลากร ในชั่วโมง

ทํางาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหนาที่หรือการแบงงานกันทํา การอนุญาตใหลาหยุดกรณี

พิเศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวหรือเพื่อบริการชุมชน การฝกอบรมเรือ่งความปลอดภัยในที่พักอาศัย 

เวลาและสถานที่การทํางานแบบยืดหยุน การชวยใหบุคลากรหางานใหมเมื่อถูกเลิกจาง สวัสดิการ

หลังเกษียณอายุ การขยายเวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาล เปนตน 

  นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่กําหนดไว สวนราชการควรมีการสํารวจความ

ตองการของบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ การบริการเพิ่มเติม เชน ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุน 

การจัดบริการรถรับสง กิจกรรมการเรียนรู การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่ การสับเปลี่ยน

หมุนเวียนงานในหนาที่หรือการแบงงานกันทํา เปนตน และนํามากําหนดเปนโยบายจัดระบบสวัสดิการ 

การใหบริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมของการทํางานใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร

แตละระดับแตละประเภท รวมทั้งดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอสวัสดิการ บริการตาง ๆ ที่จัดให 

เพื่อทบทวนและปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
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   การดําเนินการตาม HR 1 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Scorecard) ในมิติตาง ๆ ไดแก 

 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข) ความพึงพอใจของบุคลากร

ตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (ก) บุคลากรมีความ

พึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนํา

เทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมให

บุคลากรไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว (ข) มีการจัดสวัสดิการ

และสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ (ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง

ฝายบริหารขององคกรกับบุคลากร และระหวางบุคลากรดวยกันเอง 

       

HR 2 : สวนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล 

 และแจงผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรทราบ  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ กฎ ก.พ. วาดวยการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ 

  1. ประกาศหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให

บุคลากรทราบ 

  2. ขาราชการทุกคนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสรุปรอบ 6 เดือน เพื่อใหผูบังคบับญัชา

พิจารณา 

  3. ผูบังคับบัญชาสรุปผลการประเมินครั้งที่ 1 

  4. จัดเรียงลําดับผลการประเมิน 

  5. เมื่อทําการประเมินผลการปฏิบัตงิานเสร็จแลว ใหดําเนินการตามระบบเปด ดังนี้ 

   5.1 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนที่เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน แจงผลการ

ประเมินใหผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเปนรายบุคคล 

   5.2 สําหรับขาราชการที่มีผลการประเมินอยูในเกณฑตองปรับปรุง ให

ผูบังคับบัญชาชั้นตนแจงผลการประเมินใหขาราชการผูนั้นทราบเปนรายบุคคล และใหชี้แจง แนะนํา 

หารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 

   5.3 ใหสํานัก/กลุม ประกาศรายชื่อผ็ที่มีผลการประเมินอยูในเกณฑไดเลื่อนขั้น

เงินเดือน 1 ขั้น ใหขาราชการทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยอง ชมเชยผูที่มีผลงานในระดับดีเดน 

  นอกจากจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑกลางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดแลว สวน

ราชการควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิผล และดําเนินการใหสอดคลองกับระบบงานขององคกร 
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โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถพิจารณาจากผลงานที่ไดจากการดําเนินงานตามหนาที่

ความรับผิดชอบ และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

 การดําเนินการตาม HR 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง-7) หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน

มีการประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการนําสงผลผลิตวามีประสิทธิภาพ หรือไม อยางไร 

  การดําเนินการตาม HR 2 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Scorecard) ในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ง) การมีระบบการบริหารผลงาน 

ที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถ

จําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งเรียกชื่ออื่นไดอยางมีประสิทธิผล 

นอกจากนี้ บุคลากรมีเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของ

ทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานขององคกร 

 

HR3 :  สวนราชการตองดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดไว

 ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผล

 ตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 1. การดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกระบวนการแรกที่สําคัญที่สุด

ที่จะสรางความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเปาหมายยุทธศาสตร

ขององคกร นอกจากนี้ การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลยังเปนการเพิ่มบทบาทของ

งานบริหารทรัพยากรบุคคลจากการมุงเนนเพียงงานประจํา (Routine Work) ซึ่งเปนงานในเชิงรับมา

เปนการวางแผนในเชิงรุก เพื่อหาแนวทางปฏิบัติวากิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการอยู เชน การวางแผนอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ จะสามารถชวยให

สวนราชการนั้นๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไวไดอยางไร โดยการกําหนดกล

ยุทธและการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมตางๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะเปนปจจัย

สําคัญสําหรับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณดานบุคคลตอไป 

 ดังนั้น ในการนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ ตามที่ไดกําหนด

ไวใน SP 3 ควรครอบคลุมในเรื่อง  

 การวางแผนและบริหารกําลังคน 

 การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 

 การสราง/พัฒนาขาราชการเพื่อสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 

 การสรางความกาวหนาในหนาที่การงานใหแกบุคลากร 

 การจัดระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุงเนนใหเกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแก 

บุคลากรมากขึ้น เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหาร

จัดการ 

 การปรับปรุงระบบการยกยอง ชมเชย โดยมุงเนนใหสอดคลองกับประสิทธิภาพ 

การทํางานที่ตองการใหเกิดขึ้น 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 

 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอยางไดผลดี 

   

 2. การพัฒนาบุคลากร 

  การพัฒนาบุคลากรเปนเปนกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตองปฏิบัติอยูตลอดเวลา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความเติบโตกาวหนาและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ แบบที่เปนทางการ เชน การ

บรรยาย การฝกอบรม เปนตน และแบบที่ไมเปนทางการ เชน การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง การสอน

แนะ (Coaching) และ การสอนงานอยางใกลชิด  
         การดําเนินการตาม HR 3 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Scorecard) ในมิติตาง ๆ ไดแก 

       มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  (ก) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุนใหองคกรบรรลุพันธกิจเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่ตั้งไว(ข) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ กลาวคือ 

“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของ

องคกรทั้งในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน สามารถระบุชองวางดานความ

ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว (ค) มีนโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ใหไดมา พัฒนา และรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร 

    มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรบุคคล  (ก) กิจกรรมและกระบวนการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล เชน การสรรหาคัดเลือกการบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การ

โยกยาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (ข) มีระบบ

ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใช

ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลไดจริง (ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการ

บริการ 

    มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรบุคคล (ก) การรักษาไวซึ่งบุคลากรซึ่งจําเปน

ตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจขององคกร 
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HR 4  :   สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการประเมิน  

    ประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร 

 1. การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม 

  แนวคิดเรี่องระบบการประกันคุณภาพงานฝกอบรม เพื่อยกระดับงานฝกอบรมใหมี

มาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน  และสรางความเชื่อมั่นแกผูเรียนวาการฝกอบรมนั้นมี

มาตรฐานเปนที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพงานฝกอบรมดังกลาว ถือเปนการประกันคุณภาพที่

สวนราชการจะตองดําเนินการจัดทํามาตรฐานการฝกอบรมที่มีลักษณะการดําเนินการคลายคลึงกับ

การประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหมั่นใจวางานฝกอบรมไดมาตรฐาน ซึ่งองคประกอบสําคัญในการ

ประเมินงานฝกอบรมที่มีมาตรฐาน ประกอบดวย 

   หลักสูตร  ประกอบดวย 

    ความสอดคลองกับแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    การหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร 

    การปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

    การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

   ผูสอน ประกอบดวย 

    เปนผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับเนื้อหาที่สอน 

    มีประสบการณที่เกี่ยวของกับหัวขอการสอน 

    มีความสามารถในการถายทอด/ส่ือสาร ใหมีความเขาใจ 

   วิธีการสอน ประกอบดวย 

    มีแผนการสอน หรือเคาโครงการสอนที่ชัดเจน 

    การใชอุปกรณการสอนที่เหมาะสม 

    มีส่ือประกอบการสอนที่เหมาะสม 

   หองเรียน ประกอบดวย 

    ขนาดหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน 

    ลักษณะการจัดหองเรียนเหมาะสมกับหัวขอการสอนหรือกิจกรรมที่ใช 

   ผูเรียน 

    จํานวนผูเรียนเหมาะสมกับหัวขอการสอนหรือกิจกรรมที่ใช 

    ความรูพื้นฐานของผูเรียนเหมาะสมกับหลักสูตร 

   การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 

    มีการวัดผลความรูความเขาใจของผูเรียนกอนและหลังการเรียน 

    การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของผูเรียน 
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 2. การประเมิน ประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร 

  ในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร สวนราชการควรกําหนดมาตรการและระบบในการ

ประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนาบุคลากรควบคูกันไป ซึ่งสามารถดําเนินการโดย 

   ประเมินจากขอมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ

การพัฒนาบุคลากร และกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะตามจุดม งหมาย

ของการพัฒนา/ฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน  

   มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝกอบรมที่สอดคลองกับวิธีการท่ีใชในการ

พัฒนาบุคลากร เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด 

   ประเมินผลลัพธขององคกร ซึ่งหมายถึงผลลัพธจากการฝกอบรม อาจมีการวัดผล

ผลิตที่เพิ่มขึ้น (Productivity) เชน ความพึงพอใจของผูรบับริการเพิ่มขึ้น การลดคาใชจายในการ

ดําเนินการ เปนตน 

  การดําเนินการตาม HR 4 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Scorecard) ในมิติตาง ๆ ไดแก 

       มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ง) การมีระบบการบริหาร

ผลงาน ที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่

สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเรียกชื่ออื่นไดอยางมี

ประสิทธิผล นอกจากนี้ บุคลากรมีเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและ

ผลงานของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานขององคกร 

   มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ค) สัดสวนคาใชจายสําหรับ

กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตองบประมาณรายจายขององคกร มีความเหมาะสม 

และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร  ตลอดจนความคุมคา  

 

HR 5  : สวนราชการมีแผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร เพื่อสราง  

  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

 การกําหนดแผนการสรางความกาวหนาในงานจะเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน และ จะ

ทําใหบุคลากรทราบความกาวหนาของตนเอง อีกทั้ง การกําหนดแผนการสรางความ กาวหนาในงาน

ที่ชัดเจนสามารถนํามาใชในการออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องตาง ๆ ไดเหมาะสม เชน การ

สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมของกําลังคนในตําแหนงงานที่วาง การ

วางแผนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความสามารถเขาสูตําแหนงงาน หรือโอนยายงาน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล เปนตน 

 การจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในงานใหกับบุคลากรควรอยูบนพื้นฐานของความ

สมรรถนะ (Competency) ของกลุมงาน ซึ่งเริ่มจากการกําหนดประเภทกลุมงาน (Job Family) ให

ชัดเจน โดยกลุมงานที่กําหนดขึ้นมานั้นจะพิจารณาจากความสามารถที่เหมือนกันใหจัดอยูในกลุมงาน

เดียวกัน หลังจากนั้นพิจารณาโอกาสความกาวหนาของแตละตําแหนงงาน ในการเลื่อนตําแหนงหรือ

การโอนยายกลุมงานใหมีความเหมาะสม 
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   การดําเนินการตาม HR 5 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Scorecard) ใน มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (ง) มีแผนการสรางและแผนการพัฒนา

ผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่

ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากร ทั้งในเรื่องของผลการ

ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

 

 เพื่อใหการดําเนินการในหมวด 5 เกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สวนราชการควรใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ โดยอาจ

กําหนดเปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรือกําหนดใหมีกิจกรรมดําเนินการตาง ๆ โดยตองมีการส่ือสาร

ใหบุคลากรรับทราบและมีสวนรวมในการดําเนินการ (Early Deployment) เชน 

 (1) การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะและความตองการ 

 (2) การกําหนดวิธีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

  (3) การกําหนดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการตาง ๆ  

 (4) การกําหนดกลไกในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจ 

 ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 5 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.4 มิติ

ดานการพัฒนาองคการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ระหวางการ

พัฒนาองคการ เชน รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผน เปนตน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้ สวนราชการ

จะใชเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

องคการ 

 

 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 5 ตามเกณฑ Fundamental Level 

 

เกณฑ  

Fundamental Level 

เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

HR 1 5.3 ก (16) 

5.3  ข (18,19,20) - 

HR 2 5.1 ข (4) ม 47 

HR 3 5.1 ก (1) , 5.1 ค (5) 

5.2 ข (9,11,12) ม 47 

HR 4 5.1 ข (14) ม 20 

HR 5 5.1 ค (7)  - 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

 

PM 1 :  สวนราชการตองกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาจากยุทธศาสตร พันธกิจ และ

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสวนราชการ 

            กระบวนการที่สรางคุณคา คือ กระบวนการสําคัญที่สรางประโยชนใหแกผูรับบริการ ผูมีสวน

ไดสวนเสีย และสงผลตอการบรรลุพันธกิจหลักของสวนราชการ เปนสิ่งที่ตอบโจทยของการจัดสรร

ทรัพยากรและความคุมคาของการใชงบประมาณแผนดิน แนวคิดในการกําหนดกระบวนการสราง

คุณคาก็เพื่อใหคํานึงถึงที่มาแหงวัตถุประสงคของกระบวนการสําคัญตาง ๆ และองคประกอบที่ใชใน

การออกแบบกระบวนการเหลานั้น ซึ่งปจจัยที่มีผลตอคุณคานี้อาจมีการแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 

จึงควรมีการระบุแนวคิดในการกําหนดกระบวนการสรางคุณคาไว เพื่อใชในการทบทวนและ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการหากมีความจําเปนในอนาคต 

            แนวคิดในการกําหนดกระบวนการสรางคุณคานั้นมาจากหลักของการวิเคราะหการสราง

คุณคา (Value Creation Analysis) และการวิเคราะหผลกระทบ (Impact Analysis) ซึ่งเปนการ

วิเคราะหคุณคาตั้งแตการใชประโยชนจากสินทรัพยและทรัพยากรทั้งหลาย จนถึงมุมมองของคุณคา

ในสายตาของผูรับผลจากกระบวนการนั้นโดยตรง รวมทั้งผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการ

ตั้งคําถามใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) สวนราชการไดใชทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อสรางผลิตภัณฑและการบริการที่ดีหรือไม 

2) คุณคาใดที่เดนชัดที่สุดในผลิตภัณฑและการบริการ 

3) ประโยชนและผลที่เกิดแกสวนราชการเอง จากการสงมอบผลิตภัณฑและการบริการเหลานี้ 

4) คุณคาดังกลาวเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหรือไม 

5) ผลกระทบในระยะยาวที่มีตอประชาชนและสังคมคืออะไร 

ในการวิเคราะหเพื่อกําหนดกระบวนการสรางคุณคานั้น สวนราชการอาจจําเปนตองกําหนด

ระดับชั้นของการวิเคราะหเพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจลงมาจนถึงกระบวนการในระดับปฏิบัติการ

และความรับผิดชอบในการปรับปรุงงาน ตัวอยางเชน ระดับกรมอาจระบุเปนเพียงพันธกิจหลักไว 3- 4 

เรื่อง ในแตละพันธกิจจะดําเนินการโดยกลุมงานหรือกองตาง ๆ ซึ่งยังประกอบดวยระบบงานซึ่ง

เรียกวากระบวนการระดับบน (High Level Process) และในระบบงานเองก็อาจแตกไดเปนกระบวนการยอย

ตาง ๆ ซึ่งสามารถระบุผูรับบริการและผูรับผิดชอบกระบวนการไดชัดเจน วัตถุประสงคของการกระจาย

กระบวนการระดับบนลงมาเปนระดับปฏิบัติการก็เพื่อประโยชนในการระบุผลลัพธที่ตองการและตัวชี้วัด

ภายในกระบวนการเพื่อใหสามารถติดตาม ควบคุม และปรับปรุงการทํางานไดอยางมีประสิทธิผล

นั่นเอง 
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PM 2 : สวนราชการตองจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความ

 ตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนดดานกฎหมาย  และขอกําหนด

 ท่ีสําคัญท่ีชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

 ประสิทธิภาพและความคุมคา  

“ขอกําหนดที่สําคัญ” ของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง ส่ิงที่สวนราชการกําหนดขึ้น

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย และขอกําหนดดาน

กฎหมาย เชน ผูรับบริการตองการการบริการท่ีรวดเร็ว ดังนั้น ขอกําหนดที่สําคัญ คือ ระยะเวลาในการ

ใหบริการ   หลังจากไดขอกําหนดแลว จะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตอไป 

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาควรกําหนดจากความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งสวนราชการตองมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและนํามา

จัดทาํเปนขอกําหนดสําคัญของกระบวนการเพื่อสงผลใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ   

           ขอกําหนดที่สําคัญนี้คือปจจัยนําเขาของการออกแบบกระบวนการ เปนแนวคิดในเชิงปองกัน

ตั้งแตเริ่มตน ดังนั้นผูออกแบบกระบวนการ (Process Designer) จึงตองนําขอมูลจากทุกสวนที่

เกี่ยวของมาพิจารณา ทั้งจากภายในและภายนอก ขอจํากัดและปญหาในอดีต การเติบโตและโอกาส

ในอนาคต เพื่อใหทราบความตองการและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ชัดเจนกอนเริ่มตนการออกแบบ เชน ความ

ตองการของกลุมผูรับบริการหรือลูกคาหลักและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอ

กระบวนการ เชน กฏหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แนวโนมของ

พฤติกรรมผูบริโภค ตลาดและทางสังคม เปนตน 

ในการพิจารณาจัดทําขอกําหนดยังตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ อีก เชน ผลกระทบที่อาจมีตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมในระยะสั้นและระยาว ขีดความสามารถของสวนราชการเองและความพรอมของ

ทรัพยากร ความเปนไปไดในการตอบสนองตอความตองการของผูมาใชบริการทั้งในปจจุบันและใน

อนาคต ความสามารถของการจัดหาทรัพยากรและความตอเนื่องของงบประมาณ มาตรฐานการ

ควบคุม ความคลองตัวในการปรับเปลี่ยน การประสานงานกับสวนราชการอื่นทั้งในแนวดิ่งและใน

แนวราบ เปนตน 

นอกจากนี้การจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ สวนราชการตองมั่นใจวาขอกําหนดที่สําคัญดังกลาว

มีกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนนิงาน และ/หรือ ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งควรนําตนทุนตอหนวยผลผลิต และการวางแผนเพื่อลดตนทุนการผลิตและการใหบริการ ทําให

สามารถกําหนดมาตรการประหยัดคาใชจายได    

  การดําเนินการตาม PM 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง-4) หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมี

การนําตนทุนตอหนวยผลผลิต ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ หรือไม อยางไร และ (ง-5) หนวย

ปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และ ความคุมคาหรือไม อยางไร 
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PM 3 : สวนราชการตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญใน PM 2 และนําปจจัย

 ท่ีเก่ียวของที่สําคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

 การปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง  

เมื่อสวนราชการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประมวลผลการ

สํารวจเพื่อสรุปผลความตองการของผูรับบริการ นํามาจัดลําดับความสําคัญของความตองการและ

แปลงความตองการที่ไดใหเปนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ  รวมทั้ง กําหนดตัวชี้วัด

กระบวนการตามขอกําหนดที่สําคัญ  ออกแบบกระบวนการโดยนําขอกําหนดและตัวชี้วัดเพื่อใช

ควบคุมกระบวนการ  (Process Specification) 

            การออกแบบกระบวนการนอกจากพิจารณาขอกําหนดของกระบวนการแลว ควรพิจารณา

ปจจัยอื่น ๆ ของสวนราชการดังนี้ 

- องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป   

- ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลติภาพ การควบคุมคาใชจาย และปจจัย

ประสิทธิภาพประสิทธิผลอื่น ๆ 

- เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของสวนราชการ 

 ทั้งนี้เพื่อนําเอาองคความรูจากประสบการณและการเรียนรูของทุกสวนงานมาใชใหเปน

ประโยชน รวมทั้งขอกําหนดดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดแก รอบเวลา ขั้นตอน ผลิตภาพ 

ความประหยัด ความคุมคา มาใชประกอบในการออกแบบ ขอมูลดังกลาวนี้เกิดจากการรวบรวมขอมูล

และการประมวลผลการทํางานในอดีตที่ผานมา (จากหมวด 4) เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ ดังนั้น

การออกแบบจึงหมายความรวมถึงการออกแบบใหมของกระบวนการทํางานเดิมเพื่อปรับปรุงระบบงาน

ใหดีขึ้น การออกแบบกระบวนการทํางานจึงขึ้นกับความซับซอนของผลิตภัณฑและบริการของสวนราชการ 

แนวทางในการดําเนินการออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา เพื่อใหสงผลตอผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับหลักการในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 20 มาตรา 27 

               

PM 4  :  สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ 

               การจัดการกระบวนการเพื่อใหสวนราชการจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

 สวนราชการมีวิธีการเพื่อทําใหมั่นใจวาระบบงานและสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอ 

ภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน และระบบการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งไดคํานึงถึง 

การปองกัน การจัดการ ความตอเนื่องของการดําเนินการ และการทําใหคืนสูสภาพเดิมภัยพิบัติ และ 

ภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวของกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจราจล หรือเกิดจาก 

ภาวะฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ 
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PM 5 : สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สรางคุณคา 

และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวให

บุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ 

          การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนสวนหนึ่งของการนํากระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให 

บรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ  เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของงาน เพื่อให 

ผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน  ซึ่งการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

อาจจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาจะครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50  

ของกระบวนการที่สรางคุณคาทั้งหมด และกระบวนการสนับสนุนครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50  

ของกระบวนการสนับสนุนทั้งหมด 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานอยางนอยซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย Work Flow และ

มาตรฐานคุณภาพงาน 

        มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง ขอกําหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ เชน ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คุณภาพของผลผลิต (ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น)  

ความคุมคาของงาน เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช เปนตน 

 สวนราชการควรมีวิธีการเพื่อใหมั่นใจวา มาตรฐานงานที่กําหนดไว บุคลากรสามารถนําไป 

ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกกําหนดตาง ๆ เชน จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน และเผยแพรวิธีการ 

ปฏิบัติงานไวใน Intranet การอบรมบุคลากร เปนตน รวมทั้ง จะตองมีการติดตามประเมินผลการนํา 

มาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชอยางเปนระบบนอกจากนี้เมื่อแตละกระบวนการไดนําปฏิบัติ ควรนํา 

ประสบการณหรือบทเรียนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในกระบวนการ และระหวางกระบวนการการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานดังกลาวควรมีระบบที่ชวยสนับสนุน เชน  

ระบบการจัดการความรู ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีการวิเคราะหผลของกระบวนการที่ชัดเจน   

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการปรับปรุงกระบวนการจะตองนําไปสูการพัฒนาที่ตอเนื่อง

ในดานตาง ๆ ขององคกร  เชน นวัตกรรมของกระบวนการ การมอบอํานาจการตัดสินใจและความ

รับผิดชอบ (empowerment) ใหกับบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การจัดการ

ความรู การบรหิารโครงการ  เปนตน 

 

PM 6  :   สวนราชการตองมีการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ 

 สนับสนุน เพื่อใหผลการดําเนินการดีขึ้นและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การ

 ทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

                  การปรับปรุงกระบวนการเปนสวนประกอบสําคัญในการจัดการกระบวนการ เปนการ

บริหารงานตามแนวคิดของวงจร P – D – C – A หรือ Plan – Do – Check – Act ซึ่งเปนวงจรของ

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนาและเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ การปรับปรุงกระบวนการมีทั้งแบบคอยเปนคอยไปและแบบกาวกระโดด  อยางไรก็ตามการ

ปรับปรุงตาง ๆ ตองอยูบนพื้นฐานของการสงมอบคุณคาที่ดีขึ้นแกผูรับบริการและประชาชน ซึ่งดูจาก

ผลลัพธของตัวชี้วัดในดานตาง ๆ ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง กลไกการปรับปรุงที่สมบูรณนั้นควรมีการบูรณา

การกันในทุกระดับชั้น กลาวคือ มีการปรับปรุงในระดับกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานประจําวัน ในระดับ
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กระบวนการหรือกระบวนงาน และในระบบงาน ซึ่งการปรับปรุงทั้งหลายจะมีความตอเนื่องไดขึ้นกับ

ปจจัยสําเร็จดังตอไปนี้ 

1) ความใสใจและมุงมั่นของผูบริหารระดับสูงที่ตองการเห็นการปรับปรุงและการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกระดับ ดังนั้นผูบริหารระดับสูงตองมีสวนรวมในการพิจารณา

วางแผนระบบการปรับปรุงในภาพรวม และขับเคล่ือนการปรับปรุงใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร

โดยกระบวนการและกลวิธีตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม (ดูหมวด 1.1 ค(4)-(6)) 

2) ความชัดเจนของเปาหมายในการปรับปรุงและทิศทางที่สวนราชการตองการจะพัฒนาไป

ถึง เปาหมายนี้ตองมีการสื่อสารอยางชัดเจนและสม่ําเสมอไปยังบุคลากรทุกสวน 

3) เปาหมายการปรับปรุงสวนราชการตองเปนสวนสําคัญที่ระบุอยูในแผนกลยุทธและตัวชี้วัด

ในการปรับปรุงประจําป 

4) มีการติดตามแผนงานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีกลไกในการแกไขปญหา 

5) แรงจูงใจและความพรอมใจของบุคลากรในทุกสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งพื้นฐานความรูของ

บุคลากรในการแกไขปญหาเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร 

 การปรับปรุงกระบวนการอาจเกิดขึ้นไดทั้งแบบคอยเปนคอยไปและแบบกาวกระโดด ที่

สําคัญคือผูบริหารระดับสูงของสวนราชการควรคิดวิธีการที่จะยกยองเชิดชูและใหกําลังใจกับบุคลากร

ที่สรางความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ และสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับปรุงทั่วทั้งองคกร 

 ผลจากการปรับปรุงงานควรรวบรวมเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการความรูของสวน

ราชการและนําไปถายทอดเพื่อใหเกิดการเรียนรูและขยายผลทั่วทั้งองคกร ซึ่งจะนําไปสูการสราง

นวัตกรรมในที่สุด 

 การปรับปรุงกระบวนการอาจอธิบายเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1) ระบุหรือคนหาจุดออนในกระบวนการหรือโอกาสในการปรับปรุงตาง ๆ แนวทางในการ

คนหานี้อาจเกิดจากกลไกดังตอไปนี้ 

• การกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายประจําป 

• จากการวิเคราะหขอมูลจากกระบวนการทํางานและระบบงานโดยปกติ 

• กิจกรรมการปรับปรุงในสวนราชการ เชน ระบบขอเสนอแนะ กิจกรรมกลุมยอย 

กิจกรรม 5ส กิจกรรม CQI เปนตน 

• โครงการรณรงคประจําป 

• การเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น (Benchmarking) 

2) กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการปรับปรุงงานใหชัดเจนทั้งในระดับกิจกรรม 

โครงการ และระบบงาน แมวาเปาหมายการปรับปรุงอาจมีหลากหลายตามกระบวนการ 

แตทุกเรื่องมีจุดมุงหมายเดียวกันทั้งส้ินคือการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการทํางานใหดีขึ้น

เพื่อสงมอบคุณคาแกผูมารับบริการ 

3) จัดทีมงานปรับปรุง ระบุหนาที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนใหชัดเจน ทีม

ปรับปรุงงานควรประกอบดวย หัวหนาทีม สมาชิก ที่ปรึกษากลุม และผูที่เปนเจาของ

ปญหา (ผูที่ตองการเห็นปญหานั้นถูกแกไข) ในการรวมตัวกันของทีมปรับปรุงงานนั้นให

พิจารณาธรรมชาติของทีมและระดับการพัฒนาการของทีมดวย รวมทั้งพื้นฐานความรูและ

ประสบการณในการแกไขปญหา วิธีการเริ่มตนที่ดีที่สุดคือการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
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เทคนิคและขั้นตอนของการแกปญหาและเครื่องมือพื้นฐานตาง ๆ การอบรมนี้ควรจะ

กลายเปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนาบุคลากรประจําป 

4) จัดทําแผนงานและโครงการระบุกิจกรรมและกรอบเวลาการดําเนินการ พรอมทั้ง

เปาหมายของตัวชี้วัดดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

5)  ดําเนินการตามแผนงาน และติดตามประเมินผลตัวชี้วัดเปนระยะ 

 

 เพื่อใหการดําเนินการในหมวด 6 เกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สวนราชการควรใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ โดยอาจ

กําหนดเปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรอืกําหนดใหมกีิจกรรมดาํเนนิการตาง ๆ โดยตองมีการสื่อสาร

ใหบุคลากรใหรับทราบและมีสวนรวมในการดําเนินการ (Early Deployment) เชน 

(1)  การกําหนดแนวทางและวิธีการในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 

(2)  การรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

(3)  การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองตอขอกําหนดที่สําคัญรวมทั้งปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกของสวนราชการ 

(4)  การบริหารจัดการกระบวนการเพื่อใหสามารถบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

(5)  การควบคุมตนทุนและการลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบทดสอบและการแกไข

ขอผิดพลาดในกระบวนการ 

(6)  การกําหนดกลไกในการปรับปรุงกระบวนการและเรียนรูจากการปรับปรุงนั้น เพื่อการขยายผล 

และพัฒนาจนเกิดการเรียนรูขององคกร 

               ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 6 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.3 มิติ

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบ้ืองตน (Early Results) 

ระหวางการพัฒนาองคการ เชน ระยะเวลาในการดําเนินการ/การใหบริการ อัตราผิดพลาด   ตนทุนตอ

หนวย  การใชจายงบประมาณตามแผน  อัตราการประหยัดงบประมาณ เปนตน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้สวน

ราชการจะใชเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาองคการ 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 6 ตามเกณฑ Fundamental Level 

เกณฑ  

Fundamental Level 

เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

PM1 6.1 (1) - 

PM2 6.1 (2) - 

PM3 6.1 (3) ม. 20,27-29 

PM4 เกณฑ MBNQA 2008  

6.1 (C) Emergency Readiness 

- 

PM5 6.1 (4) ,6.2 (10)  ม. 27,28 

PM6 6.1 (5)(6) ,6.2 (11)(12) - 
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 

  ตัวชี้วัดผลลัพธหมวด 7 (RM1- RM10) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เปนผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ของสวน

ราชการ และเปนตัวชี้วัดที่สะทอนถึงกระบวนการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐในทุกกระบวนการ ตั้งแตหมวด 1 – หมวด 6 โดยตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นทุกตัว จะมีคาน้ําหนัก

เทากัน 

 

มิติดานประสิทธิผล 

RM 1 :  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่สวนราชการดําเนินการไดสําเร็จ 

             ตามเปาหมาย 

• แผนปฏิบัติการของสวนราชการ หมายถึงแผนปฏิบัติราชการประจําปของ  

สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนการตรวจประเมินผลลัพธการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรของสวนราชการ เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลความสําเร็จตามยุทธศาสตร และกลยุทธ

ของแผนปฏิบัตงิาน และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรภาพรวมทั้งหมดขององคกร รวมทั้งความทา

ทายและโอกาสในการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรขององคกร  

• การวัดผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการที่สวนราชการดําเนินการไดสําเร็จตาม 

เปาหมาย จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ยจากผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติไดจริง ตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ของสวนราชการ เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่กําหนดไวในตัวชี้วัดมิติที่ 

1 : มิติประสิทธิผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• การดําเนินการตาม RM1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) โปรดแสดง

ความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM1 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ในการ 

ดําเนินการของสวนราชการ ตามมิติที่ 1 : มิติประสิทธิผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่สวน

ราชการดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย 

T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 
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มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

RM 2 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 เปนการตรวจประเมินผลลัพธการดําเนินการ โดยการแสดงผลตัวชี้วัดความกาวหนา การ 

ปรับปรุงและประเมินผลการดําเนินงานดานการมุงเนนผูรับบริการ เพื่อแสดงใหเห็นวาองคกรทําให

ผูรับบริการพึงพอใจ และทําใหผูรับบริการกลาวถึงองคกรในทางที่ดี 

• เปนการตรวจประเมินผลลัพธของผลการดําเนินการดานการมุงเนนลูกคา เพื่อแสดง 

ใหเห็นวาองคกรทําใหผูรับบริการพึงพอใจ รวมทั้งสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ   

• ตัวชี้วัดนี้มุงเนนขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อใหทราบและชวยคาดการณผลการ 

ดําเนินการของสวนราชการในมุมมองของผูรับบริการ ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ ครอบคลุมถึง

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ขอรองเรียนจากผูรับบริการ การแกไขปญหาขอรองเรียนอยางมี

ประสิทธิผล คุณคาของผลผลิตและบริการจากมุมมองของผูรับบริการ การตรวจประเมินโดย

ผูรับบริการในเรื่องความสะดวกในการติดตอสวนราชการ และความงายในการใชผลผลิตและบริการ 

(ครอบคลุมถึงมารยาทในการใหบริการ) รวมทั้ง การไดรับคํายกยองชมเชย การจัดอันดับ การไดรับ

รางวัลตาง ๆ จากผูรับบริการหรือองคกรอสิระอื่นๆ 

• การตรวจประเมินผลลัพธ เพื่อใหไดรายงานผลลัพธที่ดีในตัวชี้วัดดานความพึง 

พอใจของผูรับบริการนั้น สวนราชการควรมีการศึกษาความตองการ และมีการวัดความพึงพอใจของ

ผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการแตเพยีงฝาย

เดียวยังไมเพียงพอที่จะทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวัด

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ควบคูไปกับการศึกษาความตองการของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ 

สวนราชการจะตองนําผลที่ไดจากการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ มาใชในการปรับปรุงองคกรอยางมี

ประสิทธิผลดวย 
• การดําเนินการตาม RM2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) โปรดแสดง

ความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM2 จะพิจารณาจากรอยละของระดับความพึงพอใจของ 

ผูรับบริการ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
Le 

(0.7)

65 70 75 80 85 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 
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มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 

RM 3 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐาน  

           ระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา (จํานวน 2 กระบวนการที่ได 

           จัดทําคูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.  2551 หลักฐานท่ี 39) 

• เปนการตรวจประเมินผลลัพธของการดําเนินการดานการปฏิบัติการที่สําคัญของ 

องคกรเพื่อใหองคกรบรรลุประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการทํางาน 

• ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ในกระบวนการสรางคุณคา อาจรวมถึง 

การลดคาใชจาย การลดระยะเวลาการใหบริการ การเพิ่มผลิตภาพ การวัดตนทุนตอหนวย ความคุมคา

ของเงิน รอบเวลา ความยืดหยุนของการผลิตหรือบริการ เวลาทั้งหมดที่ใชในการสงมอบผลผลิตหรือ

บริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย อัตรานวัตกรรม การเพิ่มการใช e-Technology 

ผลผลิตของผลผลิตและกระบวนการ ความสามารถในการสงมอบตามความตองการ การยกระดับ

คุณภาพและผลิตภาพ การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และผลลัพธการตรวจ

ประเมินจากหนวยงานภายนอก  

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM3 จะพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ 

ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา จํานวน 

2 กระบวนการที่สวนราชการไดจัดทําขึ้น ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญตามหมวด 6 รายการหลักฐานที่ 39 

ที่กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 

• การพิจารณารอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในแตละกระบวนการสรางคุณคา (2  

กระบวนการ) จะมีคาน้ําหนักเทากันทุกกระบวนการ 

• การดําเนินการตาม RM3 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM3 จะพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จ 

ในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ

กระบวนการที่สรางคุณคา (2 กระบวนการ) 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 
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RM 4 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐาน 

ระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการสนับสนุน (จํานวน 2 กระบวนการที่ไดจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.  2551 หลักฐานท่ี 40) 

• เปนการตรวจประเมินผลลัพธของการดําเนินการดานการปฏิบัติการที่สําคัญของ 

องคกรเพื่อใหองคกรบรรลุประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการทํางาน 

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM4 จะพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของ 

ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการสนับสนุน จํานวน 2 

กระบวนการ ที่สวนราชการไดจัดทําขึ้น ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญตามหมวด 6 รายการหลักฐานที่ 40 ที่

กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

• การพิจารณารอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในแตละกระบวนการ 

สนับสนุน (2 กระบวนการ) จะมีคาน้ําหนักเทากันทุกกระบวนการ 

• การดําเนินการตาม RM4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM4 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ยของ 

ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ

กระบวนการสนับสนุน (2 กระบวนการ) 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 

 
RM 5 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

 (กรณีสวนราชการมีงบประมาณรายจายลงทุน) 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่ 

มีตัวตนและทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคการ 

หรือรัฐวิสาหกจิโดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน 

ทั้งนี้ สวนราชการสามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 

แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

• การพิจารณาผลสําเร็จของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใช 

อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งที่

เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ 

ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิก

จายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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• แนวทางการประเมินผลตาม RM5 จะยึดแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (รอยละอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน) 

โดยใหสวนราชการนําผลที่ไดจากการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ มารายงานผลใน RM6 

• การดําเนินการตาม RM5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) โปรดแสดง

ความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM5 (กรณีสวนราชการที่มีงบลงทุน) จะพิจารณาจาก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการ เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

68 71 74 77 80 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน 

T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 
RM 5 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

  (กรณีสวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณ

รายจายในภาพรวม) 

• งบประมาณรายจายในภาพรวม หมายถึง รายการคาใชจายในการดําเนินการตาม 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ตามที่ปรากฏใน

เอกสารงบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจาก

ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม จะใชอัตรา 

การเบกิจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งที่

เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ 

ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิก

จายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การดําเนินการตาม RM5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) โปรดแสดง

ความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM5 (กรณีสวนราชการไมมีงบลงทุน) จะพิจารณาจาก 
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รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของสวนราชการ/จังหวัด เมื่อเทียบกับวงเงิน

งบประมาณที่ไดรับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

92 93 94 95 96 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ในภาพรวม 

T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

RM 6 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

• แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่สวนราชการกําหนดขึ้นเพื่อใชในการ 

กําหนดระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตาง ๆ โดยลด

มูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ 

ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และดานกระบวนการ 

• การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการ 

ตัดสินใจ โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่นาจะมีผลกระทบกับการ

ดําเนินงาน วัตถุประสงคและนโยบาย แลวพิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือจัดการกับความ

เส่ียงเหลานั้นกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินการตามแผน 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM6 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ยจากผลการ 

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการที่ปฏิบัติไดจริง เปรียบเทียบกับแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่กําหนดไว ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตาม 

แผนบริหารความเสี่ยง 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 

 

มิติดานการพัฒนาองคกร 

RM 7 : รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีด 

           สมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 

• แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร เปนแผนที่สวนราชการกําหนดขึ้นเพื่อกําหนดให 

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับมีหนาที่ในการพัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะที่กําหนดไว 

• ตัวชี้วัดของการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร ใหนําผลจากหมวด 5 การ 

มุงเนนทรัพยากรบุคคล หัวขอ 5.2 ก การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ มาแสดง  
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•    การพิจารณาดําเนินการตาม RM7 จะพิจารณาจากรอยละของบุคลากรที่ไดรับ 

การพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญตามหมวด 5 

รายการหลักฐานที่ 36 ที่กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

• การดําเนินการตาม RM7 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) โปรดแสดง

ความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM7 จะพิจารณาจากรอยละของบุคลากรที่ไดรับการ 

พัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร (กรณีของ

จังหวัดที่ไมเคยเลือกตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคลมากอน)  ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ

แผนพัฒนาบุคลากร T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

 

RM 8  :   

8.1 รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร 

       อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM8 กรณีของสวนราชการ ใหยึดตามเกณฑ 

คุณภาพการบริหารจัดการระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 4 (IT1) มาประกอบการ

พิจารณาดําเนินการ 

• การพิจารณาความครอบคลุม  ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุน 

ยุทธศาสตรนั้น  ใหสวนราชการ พิจารณาคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร ตามที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

ของสวนราชการ มาอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร และจัดทําระบบฐานขอมูลรองรับใหครอบคลุม 

ถูกตอง และทันสมัย เพื่อใชวางแผนการดําเนินการ และใชในการตัดสินใจการบริหารงาน 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM8 จะพิจารณาจากรอยละของความครบถวน ถูกตอง 

และทันสมัย ของฐานขอมูลที่ใชสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร อยางนอย 1 ประเด็น

ยุทธศาสตร ดังนี้ 
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ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของ

ฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็น

ยุทธศาสตร 

Le 

(0.5)

60 65 70 75 80 

 

8.2  รอยละของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน ที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ  

      (statXchange) โดยหนวยงานเจาของขอมูลและสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.)และหนวยงาน 

      ไดมีการปรับปรุงใหมีความครบถวน และถูกตอง เพื่อแลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกัน  

      (Interoperability) 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน ที่ 

นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ  

(statXchange) โดยหนวยงานเจาของขอมูลและ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.)และหนวยงานไดมี 

การปรับปรุงใหมีความครบถวน และถูกตอง เพื่อ 

แลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกัน (Interoperability) 

Le 

(0.5)

60 65 70 75 80 

 

1) ความหมาย (Definition)  

จํานวนขอมูลที่หนวยงานนําเขาอยางถูกตองในระบบ statXchange ของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (สสช.)  ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติระหวางกระทรวงไดเทียบกับจํานวนขอมูลสถิติ

ทั้งหมดที่หนวยงานและ สสช. รวมกันกําหนดประจําป 

2) แนวทางการดําเนินการ 

สสช. จะรวมกับหนวยงานกําหนดขอมูลที่หนวยงานตองนําเขาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ 

โดยสํารวจความตองการใชขอมูลของหนวยงานรัฐตางๆ และจดัอบรมใหหนวยงานสามารถนําขอมูล

เขาสูระบบ statXchange ได 

 

หมายเหต ุ สําหรับตัวชี้วัดที่ 8.2 หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 

1. นางนวลนภา  ธนศักดิ์ ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ  

    โทรศัพท  02  2818619  โทรสาร 02 2822101  

2. นายธเนส  โกมลวิภาต หัวหนากลุมบูรณาการระบบคลังขอมูล  ศูนยสารสนเทศ   

    ยุทธศาสตรภาครัฐ  โทรศัพท 02 2810333 ตอ 2106  โทรสาร 02 2821710  
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RM 9 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม ตามแผนการ 

           จัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู 

• แผนการจัดการความรู หมายถึง แผนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น 

ยุทธศาสตรของสวนราชการ ประกอบดวย กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การจัดองคความรูใหเปนระบบและเขาถึงงาย การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนตน 

• สวนราชการเลือกองคความรูที่จําเปนในประเด็นยุทธศาสตรใดก็ได อยางนอย  

3 องคความรู (ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 องคความรู) มาจัดทําเปนแผนการจัดการความรู โดยมี

รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ พรอมระบุตัวชี้วัด และเปาหมายของแตละกิจกรรม 

ตลอดจนระบุ ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ และนําแผนการจัดการความรูดังกลาวไปสูการปฏิบัติให

บรรลุผลสําเร็จตอไป 

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM9 กรณีของสวนราชการ ใหยึดตามเกณฑ 

คุณภาพการบริหารจัดการระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 4 (IT7) มาประกอบการ

พิจารณาดําเนนิการ 

• การพิจารณารอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู จะมีคา 

น้ําหนักเทากันทุกกิจกรรม 

• การดําเนินการตาม RM9 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ2) โปรดแสดง

ความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM9 จะพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ความสําเร็จจากผลการดําเนินกิจกรรม ที่สวนราชการดําเนินการไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม ตาม

แผนการจัดการความรูของสวนราชการที่กําหนดไวอยางนอย 3 องคความรู ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 70 80 90 100 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการ 

ดําเนินกิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู 

อยางนอย 3 องคความรู T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 
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RM 10 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแล  

             องคการที่ดีอยางนอยดานละ 1 โครงการ 

• การพิจารณารอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการ

กํากับ 

ดูแลองคการที่ดี ใหสวนราชการพิจารณาจากเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(Fundamental Level) หมวด 1 (LD3)  มาใชประกอบการดําเนินการ 

• นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี  ประกอบดวยนโยบายดานตาง ๆ 4 ดาน 

ไดแก  

(1) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม (2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ดานองคการ และ 

(4) ดานผูปฏิบัติงาน ซึ่งหมายความวาสวนราชการจะตองมีโครงการอยางนอย 4 โครงการ มาใชใน

การพิจารณาคดิคารอยละความสําเร็จของโครงการ 

• การพิจารณารอยละความสําเร็จของโครงการ จะมีคาน้ําหนักเทากันทุกโครงการ 

• เกณฑการใหคะแนนตาม RM10 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ 

ความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการ 

ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางนอย 

ดานละ 1 โครงการ 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 
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สวนท่ี 3  

 

หลักเกณฑการพิจารณาเพื่อผานเกณฑคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

 

 

 
การดําเนินการครบถวนถือเปนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

ซึ่งหมายถึง  ดําเนินการตามประเด็นขอบเขตที่ระบุไวในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน 

สําหรับเทคนิควิธีการ หรือเครื่องมือบริหารจัดการที่สวนราชการนํามาใชเพื่อใหเกิดการบริหาร

จัดการที่ดีในแตละขอของเกณฑในแตละหมวด  สวนราชการตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบท

ขององคกร  ซึ่งสามารถใชคําอธิบายเกณฑในแตละหมวดขางตนเปนแนวทางประกอบในการ

ดําเนินการไดดวย  เพื่อสงผลใหเกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง

ตอไป 
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หมวด 1 การนําองคการ 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

A  มีแนวทาง/วธีิการในการกําหนดทิศทางองคกรที่

แสดงใหเห็นถึงการมุงเนนผูรบับริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย โดยอาจจดัทําเปนแผนภาพ (Flow Chart) ของ

กระบวนการ  

 แนวทาง/ชองทางในการสื่อสารทิศทางขององคกร 

 ระบุผูรับผดิชอบในการดําเนนิการทีช่ัดเจน 

D บุคลากรมีการรบัรูและเขาใจเก่ียวกับทศิทางขององคการ 

และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

L  มีการติดตามประเมินผลการกําหนด และสือ่สาร

ทิศทางขององคการอยางเปนระบบ 

 แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงวิธีการกําหนดทิศทางของ

องคกร และวิธีการ/ ชองทางในการสื่อสาร 

LD1 สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนดทิศ

ทางการทํางานที่ชดัเจน ครอบคลุมในเรื่อง

วิสัยทศัน คานยิม เปาประสงคหรือผลการ

ดําเนินการที่คาดหวังขององคการ โดย

มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถายทอดทศิทาง

ดังกลาวสูบุคลากร เพ่ือใหเกิดการรับรู ความ

เขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อัน

จะสงผลใหการดําเนินการบรรลุผลตาม

เปาประสงคทีต่ัง้ไว 

I ทิศทางขององคการที่มีความสอดคลองพันธกิจ/ ความ

ตองการ /ความคาดหวังของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย 

A คําสั่ง/วิธีปฏิบัต/ิแนวทางในการมอบอํานาจการ

ตัดสินใจไปสูบุคลากร 

D รายงานผลการดําเนินการการมอบอํานาจดังกลาว 

พรอมยกตัวอยาง 

L รายงานผลการติดตาม/ทบทวนเรื่องการมอบอํานาจ

ไปสูบุคลากร 

LD2 ผูบรหิารสวนราชการมีการเพิ่มอํานาจในการ

ตัดสินใจ(Empowerment)  ใหแกเจาหนาที่

ระดับตางๆ ภายในองคการ โดยมีการมอบ

อํานาจใหกับผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวน

ราชการเดียวกัน หรือในสวนราชการอื่นๆ 

 

I การมอบอํานาจไปสูบุคลากร สอดคลองตาม

พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 

2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมตามพระราชบญัญตัิระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 

A แนวทาง/วิธีการสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรม

การเรียนรู เพ่ือใหเกิดการบรูณาการและสรางความ

ผูกพัน รวมมือภายในองคการ รวมถึงการสรางแรงจูงใจ

เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัตงิานไดตามเปาหมาย 

D ตัวอยางกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการและสรางความผกูพัน ความรวมมือภายใน

องคการ รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากร

สามารถปฏิบัตงิานไดตามเปาหมาย 

LD 3 ผูบรหิารของสวนราชการสงเสรมิใหมี

กระบวนการและกิจกรรมการเรยีนรู เพ่ือให

เกิดการบูรณาการและสรางความผูกพัน 

รวมมือภายในองคการ รวมถึงการสราง

แรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ไดตามเปาหมาย 

L ผลการติดตามและทบทวนแนวทาง/วิธีการ ในการจัด
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและสราง

ความผูกพัน รวมมือภายในองคการ รวมถึงการสราง

แรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง 

I กิจกรรมที่กําหนด สงเสริมใหเกิด 

การบูรณาการ และสรางความผูกพัน ความรวมมือ

ภายในองคการ รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดบรรลตุามเปาหมายของ

สวนราชการ 

A  แนวทาง/วิธีการในการกําหนดตัวชี้วัดทีส่ําคัญที่

ผูบรหิารใชในการตดิตามประเมินผล โดยอาจจัดทาํเปน

แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ ซึง่ตัวชี้วดัที่

สําคญัควรประกอบดวย 

- ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 

   การดําเนินงานตามยทุธศาสตร 

 -  ตัวชีว้ัดในการบรรลุพันธกิจหลัก 

 -  ตัวชีว้ัดเก่ียวกับกระบวนการที่   

     สรางคุณคา 

 - ตัวชีว้ัดของแผนกลยทุธ 

 - ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ 

 แผนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย  

- แนวทางในการประเมิน 

- กรอบระยะเวลา  

- ผูรับผิดชอบในการประเมินผล  

- ตัวชี้วดัที่สําคัญ 

 แนวทาง/ปจจัยทีใ่ชในการนาํผลการทบทวนมา

จัดลําดับความสําคญัเพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานของ

สวนราชการใหดีข้ึน 

D  ตัวชี้วัดทีส่ําคญัทีผู่บรหิารใชในการตดิตามประเมินผล 

 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 รายงานผลการจัดลําดับความสําคญัของผลการ

ทบทวนทีจ่ะนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน 

LD 4 สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดตัวชี้วัดที่

สําคญั และกําหนดใหมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชใน

การทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการ

ทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ 

เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน

ของสวนราชการใหดีข้ึน 

L/I มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด

และแผนการประเมินเพ่ือใหผลการดําเนินการดีข้ึน 

 

LD5 สวนราชการ/ผูบริหารตองมีการกําหนด

นโยบายในการกํากับดูแลองคการทีด่ี 

A แนวทาง/วิธีการในการจัดทาํนโยบายการกาํกับดูแล

ตนเองที่ดีโดย อาจจัดทําเปนแผนภาพ (Flow Chart) 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

ของกระบวนการ 

 

 แนวทาง/ชองทางในการสื่อสารนโยบายในการกํากับ

ดูแลองคการ 

 ระบุผูรับผดิชอบในการดําเนนิการทีช่ัดเจน 

D แผนดําเนินโครงการและผลการดําเนินโครงการรองรับ

นโยบายในการกํากับดูแลองคการทีด่ีอยางนอยดานละ 

1 โครงการ 

L ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแนวทาง

นโยบายการกํากับองคการทีด่ี เพ่ือนําผลไปปรับปรุง

นโยบายและแนวทางการดําเนินดังกลาว 

(Organizational Governance) เพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินงานของสวนราชการ  

และเพื่อใหการดําเนินการบรรลุผล สวน

ราชการตองจดัทําแนวทางปฏบัิติ มาตรการ/

โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแล

ตนเองที่ด ี

I นโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ี สอดคลอง 

เชื่อมโยงกับวิสยัทศัน พันธกิจ และคานิยมขององคการ 

A แนวทาง/วิธีการ ควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง 

รวมทั้ง การตรวจสอบภายในของสวนราชการ อาจ

จัดทาํเปนแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 

LD 6 สวนราชการตองจัดใหมีระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสีย่งทีด่ีตาม

แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

รวมถึง พัฒนาระบบตรวจสอบภายในให

เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

D  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 5 ซึ่ง

กําหนดใหตองดําเนินการ ดังนี้ 

       1. จัดวางระบบการควบคมุภายใน โดยอยางนอย

ตองแสดงขอมูล 

         (1) สรุปภารกิจและวตัถปุระสงคการ

ดําเนินงานทีส่ําคัญในระดับสวนราชการ และระดับ

กิจกรรม 

            (2)  ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุม 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสตัยและ จริยธรรมของ

ผูบรหิารระดับสงูและบุคลากรของสวนราชการ 

            (3) ความเสี่ยงทีส่ําคญัที่มีผลกระทบตอการ

บรรลุวตัถุประสงคของการควบคุมภายใน 

         (4) ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคมุเพ่ือ

ปองกันหรือลดความเสีย่งที่สําคัญตาม (3) 

             (5) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุม

ภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล 

        2. รายงานความคืบหนาในการจดัวางระบบการ

ควบคุมภายในตามขอ 1 ตอผูบังคับบัญชา 

 รายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอตอหัวหนา
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

สวนราชการซึ่งประกอบดวย 

 

1. รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน 

2. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับ 

3. รายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงาน 

L รายงานผลการปรับปรุงแนวทางในการควบคุมภายใน

ตามแบบ ปอ.3 ซึ่งแสดงจดุออนของระบบการควบคุม

ภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรงุระบบ

การควบคุมภายใน 

I ระบบการควบคมุภายในสอดคลองเชื่อมโยงกับแนวทาง

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

A มาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิด

ข้ึนกับสังคมอาจจัดทําเปนแผนภาพ (Flow Chart) ของ

กระบวนการ 

หมายเหตุ กรณีสวนราชการใดไมมีผลกระทบทางลบที่

เกิดข้ึนกับสังคมใหแสดงมาตรการหรือวิธีการในการ

ปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับสังคม 

D รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนกับสังคม 

L มีการทบทวนวธีิการในการจัดการผลกระทบลบ เพ่ือ

ปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/วิธีการดําเนินการ 

LD7 สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดใหมีวิธีการ

หรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบ

ที่เกิดข้ึนตอสังคม อันเปนผลมาจากการ

ดําเนินการของสวนราชการ รวมทั้งตองนํา

วิธีการหรือมาตรการที่กําหนดไวไปปฏิบัต ิ

I มาตรการจดัการผลกระทบทางลบที่กําหนดสอดคลอง

กับพันธกิจขององคการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

140

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

A  มีการจัดทําแผนภาพ (Flowchart) ของการจัดทาํ

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

เปนลายลักษณอักษร 

 ระบุแตละข้ันตอนของกระบวนการอยางชดัเจน 

 ระบุกรอบเวลาในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 

 ระบุผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 

D  แสดงการถายทอดคาเปาหมาย (cascading) ระหวาง

แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงและกลุมภารกิจ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัตริาชการประจําป 

 แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของบุคลากร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการมีสวนรวมของผูบรหิารในทุกระดับ 

L  แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการจดัทาํแผนปฏิบัติ

ราชการใหดีข้ึนจากเดิม 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงการนาํเรื่องเหลานี้ไปใชปรับปรุง

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

o ผลการประเมินจากผูประเมินภายนอกองคการ 

o ผลการประเมินจากผูประเมินภายในองคการ (เชน การ

ประเมินองคกรตามเกณฑ PMQA เปนตน) 

SP1 สวนราชการตองมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม 

และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุ

ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ในการจัดทํา

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป โดยมุงเนนทีจ่ะผลักดันให

บรรลุวสิยัทศันและพันธกิจของสวนราชการ 

บรรลุเปาหมายตามแผนการบรหิารราชการ

แผนดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและ

กลุมภารกิจ 

I กลยุทธหลักทีกํ่าหนด ตองแสดงใหเห็นถึงความสอดคลอง

ตามที่ระบุไวในลักษณะสําคัญขององคกร ป 2551 ดังนี้ 

o แสดงใหเห็นถึงกลยุทธที่รองรบัความทาทายที่สาํคัญ

ขององคกร ครอบคลุมทั้งดานพันธกิจ ดานปฏิบัติการ 

ดานทรัพยากรบุคคล 

o แสดงใหเห็นถึงกลยุทธที่ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ 

A  มีกระบวนการรวบรวมขอมูล ในแตละประเภทขอมูลที่ใช

อยางชัดเจน 

 มีกระบวนการวิเคราะหขอมูล ในแตละประเภทขอมูลที่ใช

อยางชัดเจน 

SP2 ในการจดัทาํแผนปฏิบัติราชการของสวน

ราชการ (4 ป และ 1 ป) ตองมกีารนําปจจยัทั้ง

ภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช

ประกอบการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย 

วิสัยทศันและพันธกิจของสวนราชการ ความ

ตองการของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผลการดําเนินงานทีผ่านมา ความเสี่ยงในดาน

ตาง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบยีบ และ

โครงสรางสวนราชการ  

D  แสดงใหเห็นถึงปจจัยภายในและภายนอกที่นํามาใช

ประกอบการวางแผนฯ อยางนอยประกอบดวย 

o วิสัยทศันและพันธกิจของสวนราชการ 

o ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

o ความเสีย่งในดานการเงิน สังคม และจริยธรรม 

o กฎหมาย ระเบยีบ โครงสรางสวนราชการ 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

o ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสทิธิผลใน

การปฏิบัติงานขององคกร 

 แสดงประเภทขอมูลในแตละปจจัยภายในและภายนอกที่

ใชประกอบการวางแผนฯ ไดอยางชดัเจน 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

และสารสนเทศที่เหมาะสม ไดแก 

o ขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลปจจุบัน 

o การรวบรวมขอมูลตองครอบคลุมทุกหนวยงานที่

เก่ียวของ 

o แสดงใหเหน็ถึงการวิเคราะหที่เหมาะสมกับ

ประเภทขอมูล 

L แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติมปจจยั (ประเภท

ขอมูล) ที่นํามาใชประกอบการวางแผน 

I สามารถแสดงใหเห็นวาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ที่

วิเคราะหถึงความเสี่ยงดานการเงิน สังคม และจริยธรรม 

กฎหมาย ขอบงัคับ และดานอ่ืน ๆ ไดถูกนําไปใชในการจดัทํา

แผนธรรมาภิบาล หรือนโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ ี

SP3 สวนราชการตองมีการวางแผนกลยุทธดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ของสวนราชการ รวมทั้ง ตอง

มีการวางแผนเตรียมการจดัสรรทรัพยากรอ่ืน ๆ 

เพ่ือรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 

A มีแผนกลยทุธดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล อยางนอยตอง

ครอบคลุมในแตละดาน ดังนี ้

o การวางแผนและบริหารกําลังคน 

o แผนพฒันาบคุลากร 

o แผนการบริหารทรัพยากรบคุลากรที่มีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง ในสายงานหลัก 

o แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

A สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางทีผู่บรหิารใชใน

การสื่อสารและสรางความเขาใจในการปฏิบัตติามแผน ใหกับ

บุคลการ  

D การสื่อสารและสรางความเขาใจในการปฏิบัตติามแผน ตอง

ครอบคลุมประเด็น 

o การถายทอดกลยุทธองคกรไปสูการจดัทํา

แผนปฏิบัติการ 

o การปฏิบัตติามแผนงาน/โครงการ 

o ตัวชี้วดัของแตละแผนปฏิบัติการ 

o บทบาทหนาที่ของบุคลากรตอการบรรลุเปาหมายองคกร 

SP4 ผูบรหิารตองมกีารสื่อสารและทําความเขาใจ

ในเรื่องยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไป

ปฏิบัติ ไปยังบคุลากรที่เก่ียวของ เพ่ือให

บุคลากรไดรับรูเขาใจและนาํไปปฏิบัติ รวมทัง้ 

เพ่ือใหมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ

ดังกลาวบรรลผุล 

L  สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางทีบุ่คลากรใช

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลีย่นประสบการณในการทํางาน 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

 แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัตทิีด่ี

ในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ภายในสวนราชการ 

A  มีการจัดทําแผนที่ยทุธศาสตร (Strategy Map) ระดับ

องคการ  

 มีกรอบการประเมินผลการปฏบัิติราชการของหนวยงาน

ระดับสํานัก/กอง (ทุกสํานัก/กอง) ที่แสดงใหเห็นถึงการ

ถายทอดตัวชีว้ดัและเปาหมายลงสูระดับหนวยงาน 

  มีกรอบการประเมินผลการปฏบัิติราชการในระดับบุคคล 

(อยางนอย 1 สาํนัก/กอง) ที่แสดงใหเห็นถึงการถายทอด

ตัวชี้วดัและเปาหมายลงสูระดบับุคคล  

 มีแนวทางการตดิตามความกาวหนาและรายงานผล 

 มีแผนการจัดระบบการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

กรมสูระดับสํานกั/กอง และระดบับุคคล (Gantt Chart) 

D  มีการจัดทําขอตกลงในการปฏบัิติงานอยางเปนลาย

ลักษณอักษรในทุกระดับทีมี่การถายทอดตัวชี้วัด 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางทีใ่ชในการ

สื่อสารตัวชี้วดัที่ทาํการถายทอดลงสูระดับหนวยงานและ

ระดับบคุคล 

L มีการจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามผล

เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินการ 

SP5 สวนราชการมีการถายทอด (Cascading) 

ตัวชี้วดัและเปาหมายระดับองคการลงสูระดับ

หนวยงาน (ทุกหนวยงาน) และระดับบุคคล

อยางนอย 1 สํานัก/กอง รวมทั้ง มีการจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร

อยางชัดเจน เพ่ือใหสอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกันกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

I มีการเชื่อมโยงระหวางผลการประเมินการปฏบัิติงานตาม

ขอตกลงในการปฏิบัติงานกับระบบแรงจูงใจ 

A มีการจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ซึ่งตอง

ประกอบดวย 

o ระยะเวลาดาํเนินการในแตละกิจกรรม 

o ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/โครงการ 

o การจัดสรรงบประมาณ และทรพัยากรดานอ่ืน ๆ 

SP6 สวนราชการตองจัดทาํรายละเอียดโครงการ

เพ่ือใชในการตดิตามผลการดาํเนินงานให

สามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ไดสําเรจ็ ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรใหแก

แผนงานโครงการ/กิจกรรม D  แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการดําเนินการตาม

รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ตามที่กําหนด 

 แสดงใหเห็นถึงมีการตดิตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

โดยผานการติดตามการดําเนินงานในแตละแผนงาน/โครงการ 

SP7 สวนราชการตองมีการวิเคราะหและจดัทาํแผน

บริหารความเสีย่งเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ซึ่งตอง

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยทุธศาสตร ความ

เสี่ยงดานธรรมาภิบาล ดานเทคโนโลยี

A มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ ดังนี้ 

o ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร 

o ความเสีย่งดานธรรมาภิบาล 

o ความเสีย่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o ความเสีย่งดานกระบวนการ 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

D  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดานการกํากับ

ดูแลตนเองที่ดี อยางนอย 2 เรือ่ง คือ เรื่องการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ และเรื่องการเงิน 

 มีการนําแผนบรหิารความเสีย่งในแตละดานทีกํ่าหนดไป

ปฏิบัต ิ

 สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางทีใ่ชในการ

สื่อสารการนาํแผนบรหิารความเสี่ยงไปปฏิบัต ิ

สารสนเทศ และดานกระบวนการ 

L  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และนําเสนอผูบริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อยางนอย 2 

ไตรมาส 

 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสีย่ง เม่ือสิ้นปงบประมาณ  
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
 ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

A มีการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ครบตามพันธกิจที่กําหนดไว 

 

CS1 สวนราชการมีการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยีตามพันธกิจเพ่ือใหตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียที่ครอบคลมุทุกกลุม I การกําหนดกลุมดังกลาวแสดงใหเห็นวาสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสยีทีค่รอบคลุมทุกกลุม 

A สวนราชการมีชองทางการรับฟงและเรยีนรูความ

ตองการของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยีและ

แสดงใหเห็นถึงประสทิธิภาพของชองทางการสื่อสาร

ดังกลาว 

CS2 สวนราชการมีชองทางการรับฟงและเรยีนรูความ

ตองการของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยี

เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการ

บริการตาง ๆ โดยแสดงใหเห็นถึงประสทิธิภาพ

ของชองทางการสื่อสารดังกลาว 
D / I สวนราชการนําขอมูลที่ไดจากชองทางตางๆ มา

ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน 1 กระบวนงาน หรือ 1 

โครงการ 

A /D สวนราชการมีการระบชุื่อผูรับผดิชอบ / หรือกลุมงานที่

เปนผูรับผิดชอบไวมากกวา 80% ของงานในกลุมงาน

ตางๆ 

CS3 

 

 

 

 

 

 

สวนราชการมีการกําหนดผูรับผิดชอบทีช่ัดเจนใน

การรวบรวมขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ 

ขอคิดเห็น/ คาํชมเชย  ของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยี รวมทั้งมีระบบการจัดการขอ

รองเรียน/ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย

พ่ือใหม่ันใจวาสามารถตอบสนองตอผูรับบรกิาร

และผูมีสวนไดสวนเสยีไดอยางทันทวงท ี

L มีการทบทวนระบบการจดัการขอรองเรียน/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย เพ่ือใหม่ันใจวา

สามารถตอบสนองตอผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดอยางทันทวงท ี

CS4 

 

สวนราชการไดนําขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ 

ขอคิดเห็น/ คาํชมเชย ใน CS 3 มาวิเคราะหเพ่ือ

กําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

และหรือการปฏบัิติงานใหเหมาะสม 

A / 

D/ 

L/ I 

สวนราชการสามารถระบตุัวอยางงานที่นําขอรองเรียน/

เสนอแนะ/ขอคดิเห็น/ คําชมเชย จากการรับฟงใน

ชองทางตางๆ มาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการหรือ

ปฏิบัติงาน  

A สวนราชการมีขอมูลของผูรับบริการและผูมีสวนได 

สวนเสยี รวมทัง้ชองทางการตดิตอกับผูรับบรกิารและผู

มีสวนไดสวนเสยีอยางนอย 2 ชองทาง  

CS5 สวนราชการมีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรม

เพ่ือสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

 

 

D / I มีกิจกรรมการสรางความสัมพันธกับกลุมผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

A สวนราชการสามารถแสดงระบบ วิธีการ หรือกลไกที่

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

 

CS6 สวนราชการตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวม ตามระดับการมีมีสวนรวม 5 ระดับ คือ 

การใหขอมูล ปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขามา

เก่ียวของ การรวมมือกัน และการเสรมิอํานาจ

ประชาชน ผานกิจกรรมตางๆอยางสม่าํเสมอ 

รวมทั้งใหขอเสนอแนะ และรวมติดตาม

ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ 

D สวนราชการสามารถใหตวัอยางกิจกรรม โครงการ เวที 

วาระตางๆในการแสดงความคดิเห็นจากภาคประชาชน 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
 ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

L/I สวนราชการจัดวิธีการ และชองทางใหแกประชาชนได

เขามาการติดตามประเมินผลหรือตรวจสอบการบริหาร

จัดการของสวนราชการ 

A/ I   หลักฐานการวัดความพึงพอใจของผูรบับริการและผูมี

สวนไดสวนเสยี และผลที่ได 

CS7 สวนราชการมีการวัดความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม

ตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการ

ใหบริการและการดําเนินงานของสวนราชการ 

D/ L แสดงใหเห็นวาไดนําผลไปปรบัปรุงการใหบรกิารและ

การดําเนินงานของสวนราชการ 

A/ I   หลักฐานการวัดความไมพึงพอใจของผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย และผลที่ได 

CS8 สวนราชการมีการวัดความไมพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม

ตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการ

ใหบริการและการดําเนินงานของสวนราชการ 

D/ L แสดงใหเห็นวาไดนําผลไปปรบัปรุงการใหบรกิารและ

การดําเนินงานของสวนราชการ 

CS9 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทาง 

การปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการ 

ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบรกิารในแตละงาน  

โดยมีการจัดทาํแผนภูมิหรือคูมือการติดตอ

ราชการโดยประกาศใหผูรับบรกิารและผูมีสวนได

สวนเสยีทราบ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการรับ

บริการ 

A / 

D / I 

ตัวอยางมาตรฐานหรือวิธีการใหบริการที่ไดจดัทําไว 

รวมทั้งมีการจดัทําและประกาศใหประชาชนไดทราบ

แผนภูมิ หรือคูมือการติดตอราชการที่ระบรุะยะเวลาการ

ใหบริการทีช่ัดเจน ในภารกิจหลักขององคกร 

CS10 สวนราชการตองกําหนดวิธีการติดตามคุณภาพ

การใหบริการเพ่ือนํามาวิเคราะหและปรับปรุงการ

บริการใหสามารถสนองตอบความตองการได

อยางเหมาะสม 

A  / 

D / L 

/ I 

สวนราชการมีระบบการตดิตามและประเมินผลอยางไร 

มีผูรับผดิชอบการตดิตามประเมินผลและมตีัวชี้วัด

เปาหมายเปนรปูธรรม 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

IT1 สวนราชการตองมีระบบฐานขอมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ทีค่รอบคลุม ถูกตอง 

และทันสมัย 

A แสดงระบบฐานขอมูลผลการดาํเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการ รวมทั้งผลการ

ดําเนินงานของตัวชี้วดัตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําป 2552 และขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป 

(พ.ศ. 2549 – 2551) 

A • แสดงระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตงิาน

ของกระบวนการทีส่รางคุณคาที่จัดทําไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 2 กระบวนการ 

• แสดงระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตงิาน

ของกระบวนการทีส่รางคุณคา เพ่ิมเติม อยางนอย 

จํานวน 2 กระบวนการ 

IT2 สวนราชการทบทวนฐานขอมลูเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการทีส่รางคุณคา ทีจ่ดัทํา

ไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และตองมี

ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กระบวนการทีส่รางคุณคาเพ่ิมเติม อยางนอย 2 

กระบวนการ 

L รายงานผลการทบทวนฐานขอมูลเพ่ือสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการทีส่รางคุณคาทีจ่ัดทําไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

IT3 สวนราชการตองมีฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการสนบัสนุน อยางนอย 2 

กระบวนการ 

A แสดงระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของ

กระบวนการสนบัสนุน อยางนอย จํานวน 2 กระบวนการ 

IT4 สวนราชการตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลขาวสารได

อยางเหมาะสม 

A แสดงรายการและรายละเอียดของขอมูลขาวสารที่

ประชาชนสามารถสืบคนหรือขอขอมูลไดผานทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

A • แสดงระบบการติดตาม เฝาระวงั และเตือนภยั 

(Warning System) 

• แสดงขอมูลความถี่ และความเสยีหายของภัยที่เคยเกิดข้ึน 

D แสดงการรายงานหรือนําเสนอขอมูลใหผูบริหารผาน

ระบบสารสนเทศสําหรับผูบรหิาร (Executive 

Information System : EIS) หรือระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) 

IT5 สวนราชการตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และ

เตือนภัย (Warning System) เชน การกําหนด

ระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การ

จัดตั้งหองปฏิบัติการ (Operation Room, 

Management Cockpit, War Room) ที่บงชีถ้ึง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

L แสดงรายละเอียดการปรับปรุงระบบการติดตาม     เฝา

ระวัง และเตือนภัยใหมีประสทิธิภาพมากขึ้นกวาเดิมที่

เคยมีอยู 

IT6 สวนราชการตองมีระบบบรหิารความเสีย่งของ

ระบบฐานขอมลูและสารสนเทศ  

A • แสดงระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภยั 

(Security) ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

• แสดงรายละเอียดแผนแกไขปญหาจากสถานการณ

ความไมแนนอนและภยัพิบัตทิีอ่าจจะเกิดกับระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

D แสดงผลการปฏิบัติตามแผนแกไขปญหาจาก

สถานการณความไมแนนอนและภยัพิบัตทิี่อาจจะเกิดกับ

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT Contingency 

Plan) 

A แสดงแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  

อยางนอย 3 องคความรู ตามแนวทางที่กําหนด 

IT7 สวนราชการตองจัดทาํแผนการจัดการความรู และ

นําแผนไปปฏิบัติ 

D รายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดยดาํเนิน กิจกรรม

ตามแผนการจดัการความรู ไดสําเรจ็ครบถวนทุก

กิจกรรม และสามารถดําเนินการทีค่รอบคลุม

กลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ 80 ในทกุกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรูทีร่ะบุไว 
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หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการทีค่รบถวน 

A   มีกระบวนการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก  

   ความพึงพอใจของบุคลากร ประกอบดวย  

   ปจจัยที่สรางแรงจูงใจ และปจจัยทีส่รางบรรยากาศ 

   ในการทาํงาน  

  มีการจัดลําดบัความสําคญัของปจจัยที่มีผลตอ 

   ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 

  มีแผนการสรางความผาสุก และความพึงพอใจของ 

บุคลากร ทีส่อดคลองกับปจจยัที่กําหนด 

D มีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุก และ

ความพึงพอใจของบุคลากร  

HR 1 สวนราชการตองกําหนดปจจยัทีมีผลตอความ

ผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทัง้

ตองมีการวิเคราะหและปรับปรงุปจจัย ดังกลาว

ใหมีความเหมาะสม เพ่ือสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและใหเกิดความผูกพันตอองคการ 

L มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการ

สรางแรงจูงใจของบุคลากร เชน การสํารวจความพึง

พอใจ การกําหนดตัวชี้วัด เปนตน 

A มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั่ว

ทั้งองคกร 

D  บุคลากรทั่วทัง้องคกรไดรับการประเมินผลการ 

   ปฏิบัติงาน 

 มีการแจงผลการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

HR 2 สวนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรทีมี่ประสิทธิผล  

และเปนธรรม รวมทั้งมีการแจงผลการประเมินให

บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี

ข้ึน 

I มีการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

A  มีแผนกลยทุธการบรหิารทรัพยากรบคุคล ประจาํป 2552 

 มีแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) การบริหาร 

  ทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการปงบประมาณ 

  พ.ศ. 2552  

 มีแผนพฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรอื

แผนพฒันาบุคลากร ประจําป 2552  

 

D  มีรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการ 

   บริหารทรัพยากรบุคคลประจาํป 2552 

L มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ

พัฒนาบุคลากร 

HR 3 สวนราชการตองดําเนินการตามแผนกลยทุธการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไวใน SP3 ไป

ปฏิบัติ เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลผุลตามเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

I การดําเนินการพัฒนาบุคลากรมีความสอดคลองกับ

แผนพฒันาบุคลากร 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการทีค่รบถวน 

A มีหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม 

D มีการนําหลักเกณฑดังกลาวไปใชในการจัดฝกอบรม 

HR 4 สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของ

การฝกอบรม รวมถึงการประเมนิประสิทธิผลและ

ความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร  L มีการประเมินประสทิธิผลการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร 

A มีแผนการสรางความกาวหนาของบุคลากร 

D มีการดําเนินการตามแผนการสรางความกาวหนาของ

บุคลากร 

HR 5 สวนราชการมีแผนการสรางความกาวหนาในสาย

งานใหแกบุคลากร เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

L มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการสราง

ความกาวหนาของบุคลากร 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

PM 1 สวนราชการตองกําหนดกระบวนการทีส่รางคณุคา

จากยุทธศาสตรพันธกิจ และความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทศันของสวนราชการ 

A แสดงวิธีการกําหนดกระบวนการทีส่รางคุณคาซึ่งอยาง

นอยไดพิจารณาจาก 

• ยุทธศาสตร 

• พันธกิจ 

• ความตองการของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

A มีการจัดทําขอกําหนดที่สําคญัของกระบวนการทีส่ราง

คุณคาซึ่งอยางนอยไดพิจารณาจาก 

• ความตองการของผูรับบริการ  

• ผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ขอกําหนดดานกฎหมาย  

• ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

• ความคุมคาและการลดตนทุน  

D การนําขอกําหนดของกระบวนการไปสูการปฏบัิติ โดย

มีการกําหนดตวัชี้วัดของกระบวนการทีส่รางคณุคา 

PM 2 สวนราชการตองจัดทาํขอกําหนดทีส่ําคัญของ

กระบวนการทีส่รางคุณคาจากความตองการของ

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี ขอกําหนดดาน

กฎหมาย  และขอกําหนดทีส่ําคัญทีช่วยวัดผลการ

ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

ประสทิธิภาพและความคุมคา 

L มีการตดิตามผลของตัวชี้วดัของกระบวนการ เพ่ือนํามา

ปรับปรุงกระบวนการ 

A • แสดงขอกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการทีส่ราง

คุณคาและชีใ้หเห็นวานํามาออกแบบกระบวนการ

เพ่ือใหบรรลุขอกําหนดที่สําคญัอยางไร 

• การออกแบบกระบวนการทีส่รางคุณคาไดนําปจจัย

ที่สาํคัญมาใชประกอบ อยางนอย 2 ปจจัยตอไปนี้ 

   -  องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ที ่

       เปลี่ยนแปลงไป 

   -  ข้ันตอนระยะเวลาการปฏบัิติงาน 

   -  การควบคมุคาใชจาย   

   -  ปจจยัเรื่องประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

D มีการสื่อสารสรางความเขาใจใหกับผูที่เก่ียวของ

เก่ียวกับการออกแบบกระบวนการและการนําไปปฏิบัติ 

PM 3 สวนราชการตองออกแบบกระบวนการจาก

ขอกําหนดทีส่ําคัญใน PM 2 และนําปจจยัที่

เก่ียวของที่สําคญั มาประกอบการออกแบบ

กระบวนการ เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง 

L มีการตรวจสอบกระบวนการทีส่รางคุณคา 

เพ่ือวิเคราะหหาจุดที่ควรปรับปรุง โดยการศกึษา

วิเคราะหกระบวนการ หรือ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ประสบการณรวมกันของผูปฏิบัติงาน 

A แสดงแผนสํารองฉุกเฉิน เพ่ือปองกับผลกระทบกับการ

จัดการกระบวนการในกรณทีี่เกิดภาวะฉุกเฉิน 

PM 4 สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ  

ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอการจดัการ 

กระบวนการ  เพ่ือใหสวนราชการจะสามารถ 

ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

D สื่อสารใหผูที่เก่ียวของในแผนสํารองฉุกเฉินรบัทราบ

ถึงแนวทางปฏบัิติ 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

L มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนสํารองฉุกเฉินให

เหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ  

I แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของระบบรองรบัภาวะ

ฉุกเฉินตอการดาํเนินการตามพนัธกิจหลักของสวน

ราชการวาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนือ่ง 

A ● แสดงรายชื่อกระบวนการทีส่รางคุณคาและ 

   กระบวนการสนับสนุนที่ผานความเห็นชอบจากผูบริหาร 

● คัดเลือกกระบวนการทีส่รางคุณคาไมนอยกวา 50%  

   และกระบวนการสนับสนุนไมนอยกวา 50% มา 

   จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

● มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางนอยควรประกอบดวย  

   Work  Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน 

D แสดงวิธีการทีส่วนราชการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไปสูการปฏบัิติ โดยการเผยแพรมาตรฐาน การจัดทาํ

คูมือการปฏิบัตงิาน การมีระบบติดตามมาตรฐานงาน

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนด 

L มีการแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณการทาํงานเพื่อ

การปรับปรุงกระบวนการ 

PM 5 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

ของกระบวนการทีส่รางคุณคา และกระบวนการ

สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ 

เพ่ือใหบรรลผุลตามขอกําหนดที่สาํคัญ 

I • มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หรือ 

•  มีระบบตาง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให 

  บรรลผุลตามขอกําหนดของกระบวนการ 

A • แนวทาง/ วิธีการทีแ่สดงใหเหน็ถึงการปรับปรงุ 

    กระบวนการ 

• แนวทาง/วิธีการในการปองกันไมใหเกิด

ขอผิดพลาด การทาํงานซ้ํา และลดการสูญเสีย 

เชนการบรหิารความเสีย่งของกระบวนการ 

D • วิธีการสื่อสารมาตรฐานการปฏบัิติงานใหบุคลากร

เก่ียวของทราบ เชน การประชุม บันทึกเวียน website 

• กิจกรรม/ โครงการในการปรับปรุงกระบวนการ 

(ยกตัวอยางกระบวนการที่ไดปรับปรุง) 

PM 6 สวนราชการตองมีการปรับปรุงกระบวนการทีส่ราง

คุณคาและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือใหผลการ

ดําเนินการดีข้ึนและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด 

การทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผลการ

ดําเนินการ 

 

L • หลักฐานการทบทวนกระบวนการ   เชน  การ

ประชุมคณะทํางาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเก่ียวกับการทบทวนกระบวนการ 
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

Le 

 

 

 

 

 

 

• การวัดผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการทีส่วน

ราชการดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย จะ

พิจารณาจากรอยละคาเฉล่ียจากผลการดําเนินงานที่

ปฏิบัติไดจริง ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ

สวนราชการ เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด ที่กําหนดไวในตัวชี้วัดมติิที่ 1 : มิติ

ประสิทธิผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว* 

RM1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการทีส่วน 

ราชการดําเนินการไดสาํเร็จตามเปาหมาย 

T 

 

• สวนราชการมีการรายงานถึงการปรับปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพัฒนา

ของแนวโนม 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได กับ

เปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตวัชี้วดัที่กําหนดไว* 

Le 

 

• สวนราชการตองแสดงผลตัวชีว้ัด 

    ความกาวหนา การปรับปรงุและประเมินผลการ 

    ดําเนินงานดานการมุงเนนผูรับบริการ เพ่ือแสดง 

    ใหเห็นวาองคกรทาํใหผูรับบริการพึงพอใจ 

    และทาํใหผูรับบริการกลาวถึงองคกรในทางที่ด ี

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว* 

RM2 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

T 

 

• สวนราชการมีการรายงานถึงการปรับปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพัฒนา

ของแนวโนม 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได กับ

เปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว* 

RM3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ

กระบวนการทีส่รางคุณคา (จํานวน 2 กระบวนการ

ที่ไดจดัทาํคูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 

Le 

 

• เปนการตรวจประเมินผลลัพธของการดําเนินการ

ดานการปฏิบัตกิารทีส่ําคัญขององคกรเพื่อให

องคกรบรรลุประสทิธิภาพ และประสทิธิผลของ

ระบบงานและกระบวนการทํางาน โดยจะ
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

2551 หลักฐานที่ 39) พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ

ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐาน

ระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการทีส่รางคณุคา 

จํานวน 2 กระบวนการทีส่วนราชการไดจัดทําข้ึน 

ซึ่งเปนหลักฐานสําคญัตามหมวด 6 รายการ

หลักฐานที ่39 ที่กําหนดไวในคูมือคําอธิบาย

ตัวชี้วดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลติประจําปตามตวัชี้วัดที่กําหนดไว* 

RM4 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ

กระบวนการสนบัสนุน (จํานวน 2 กระบวนการที่ได 

จัดทาํคูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

หลักฐานที่ 40) 

Le 

 

• เปนการตรวจประเมินผลลัพธของการดําเนินการ

ดานการปฏิบัตกิารทีส่ําคัญ 

ขององคกรเพื่อใหองคกรบรรลุประสิทธิภาพ 

    และประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการ 

    ทํางานการพิจารณาดาํเนินการ โดยจะ 

    พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของความสําเร็จใน 

    การดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที ่

    กําหนดของกระบวนการสนบัสนุน จํานวน 2  

    กระบวนการ ที่สวนราชการไดจัดทําข้ึน ซึ่งเปน 

    หลักฐานสาํคัญตามหมวด 6 รายการหลักฐาน 

    ที่ 40 ที่กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตัวชีว้ดัการ 

    พัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ    

    ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลติประจําปตามตวัชี้วัดที่กําหนดไว* 

RM5 รอยละของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณ

รายจายลงทุน  

(กรณีสวนราชการมีงบลงทุน) 

Le 

 

• การพิจารณาผลสําเรจ็ของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตรา 

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของ 

สวนราชการของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งที่

เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด

ความสามารถในการเบิกจายเงนิของสวนราชการ 

ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรร

เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมลู

การเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลติประจําปตามตวัชี้วัดที่กําหนดไว* 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณ

รายจายลงทุน  

(กรณีสวนราชการไมมีงบประมาณรายจายลงทุน 

จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม) 

Le 

 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงิน

งบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายในภาพรวมของสวนราชการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงิน

ของสวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับ 

    การจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดย 

    จะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจาก 

    ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ 

    อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลติประจําปตามตวัชี้วัดที่กําหนดไว* 

 T 

 

• สวนราชการมีการรายงานถึงการปรับปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพัฒนา

ของแนวโนม 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได กับ

เปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว* 

RM6 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

Le 

 

• การพิจารณาผลสําเรจ็ของการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ย

จากผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่

ปฏิบัติไดจริง เปรียบเทียบกับแผนบริหารความเสี่ยง

ที่กําหนดไว 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลติประจําปตามตวัชี้วัดที่กําหนดไว* 

RM7 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขดี

สมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ

บุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 

Le 

 

• ตัวชี้วดัของการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร ให

นําผลจากหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบคุคล 

หัวขอ 5.2 ก การเรียนรูของบุคลากรและการ

สรางแรงจูงใจมาแสดง โดยจะพิจารณาจากรอย

ละของบุคลากรที่ไดรับการพฒันาขีดสมรรถนะ

ตามแผนพฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งเปน

หลักฐานสําคญัตามหมวด 5 รายการหลักฐานที ่
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

36 ที่กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตัวชี้วดัการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลติประจําปตามตวัชี้วัดที่กําหนดไว* 

T 

 

• สวนราชการมีการรายงานถึงการปรับปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพัฒนา

ของแนวโนม 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได กับ

เปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตวัชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM8 8.1 รอยละของความครอบคลมุ ถูกตอง และ

ทันสมัยของฐานขอมูลทีส่นับสนุนยทุธศาสตร 

อยางนอย 1 ประเด็นยทุธศาสตร 

Le 

 

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM8 กรณีของสวน

ราชการ ใหยึดตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ ร ะ ดั บ พ้ื น ฐ า น  ห ม ว ด  4 

(Fundamental Level) (IT1) มาประกอบการ

พิจารณาดําเนินการ 

• การพิจารณาความครอบคลุม  ถูกตอง และ

ทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตรน้ัน 

ใหสวนราชการ จัดทําระบบฐานขอมูลรองรับอยาง

นอย 1 ประเด็นยุทธศาสตรใหครอบคลุม ถูกตอง 

และทันสมัย เพ่ือใชวางแผนการดําเนินการ และใช

ในการตัดสินใจการบริหารงาน 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว* 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

 8.2 รอยละของขอมูลสถติิสาํคญัของหนวยงาน ที ่

นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ  

(statXchange) โดยหนวยงานเจาของขอมูลและ 

สํานักงานสถติแิหงชาติ (สสช.)และหนวยงานได

มีการปรับปรุงใหมีความครบถวน และถูกตอง เพ่ือ 

แลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกัน 

(Interoperability) 

Le 

 

• รอยละ 60 ของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน 

ที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ โดย

หนวยงานเจาของขอมูลและสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (สสช.) และหนวยงานไดมีการปรับปรุง

ใหมีความครบถวน และถูกตอง เพ่ือแลกเปลี่ยน

และใชประโยชนรวมกัน (Interoperability) 

• รอยละ 65 ของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน 

ที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ โดย

หนวยงานเจาของขอมูลและสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (สสช.) และหนวยงานไดมีการปรับปรุง

ใหมีความครบถวน และถูกตอง เพ่ือแลกเปลี่ยน

และใชประโยชนรวมกัน (Interoperability) 

• รอยละ 70 ของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน 

ที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ โดย

หนวยงานเจาของขอมูลและสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (สสช.) และหนวยงานไดมีการปรับปรุง

ใหมีความครบถวน และถูกตอง เพ่ือแลกเปลี่ยน

และใชประโยชนรวมกัน (Interoperability) 

• รอยละ 75 ของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน 

ที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ โดย

หนวยงานเจาของขอมูลและสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (สสช.) และหนวยงานไดมีการปรับปรุง

ใหมีความครบถวน และถูกตอง เพ่ือแลกเปลี่ยน

และใชประโยชนรวมกัน (Interoperability) 

• รอยละ 80 ของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน 

ที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ โดย

หนวยงานเจาของขอมูลและสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (สสช.) และหนวยงานไดมีการปรับปรุง

ใหมีความครบถวน และถูกตอง เพ่ือแลกเปลี่ยน

และใชประโยชนรวมกัน (Interoperability) 

RM9 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการ

ดําเนินกิจกรรม ตามแผนการจดัการความรูอยาง

นอย 3 องคความรู 

Le 

 

• การพิจารณาดําเนินการตาม RM9 กรณีของสวน

ราชการ ใหยึดตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ ร ะ ดั บ พ้ื น ฐ า น  ห ม ว ด  4 

(Fundamental Level) (IT 7) มาประกอบการ

พิจารณาดําเนินการ 

• สวนราชการเลือกองคความรูทีจ่าํเปนในประเด็น

ยุทธศาสตรใดก็ได อยางนอย 3 องคความรู 

(ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 องคความรู) มาจัดทํา
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

เปนแผนการจัดการความรู โดยมีรายละเอียด

กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ พรอมระบุตวัชีว้ัด 

และเปาหมายของแตละกิจกรรม ตลอดจนระบุ 

ระยะเวลา และผูรับผดิชอบ และนําแผนการจดัการ

ความรูดังกลาวไปสูการปฏบัิติใหบรรลุผลสําเรจ็ 

•  สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว* 

  T 

 

• สวนราชการมีการรายงานถึงการปรับปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการพัฒนา

ของแนวโนม 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได กับ

เปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตวัชี้วดัที่กําหนดไว* 

RM10 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการ

ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางนอย

ดานละ 1 โครงการ 

Le 

 

• การพิจารณารอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักความสําเร็จ

ของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการ

ที่ดี ใหสวนราชการพิจารณาจากเกณฑคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครฐัระดับพ้ืนฐาน 

(Fundamental Level) หมวด 1 (LD3)  มาใช

ประกอบการดําเนินการ 

• นโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ ี ประกอบดวย

นโยบายดานตาง ๆ 4 ดาน ไดแก (1) ดานรัฐ 

สังคม และสิ่งแวดลอม (2) ดานผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ดานองคการ และ (4) 

ดานผูปฏิบัติงาน ซึ่งหมายความวาสวนราชการ

จะตองมีโครงการอยางนอย 4 โครงการ มาใชใน

การพิจารณาคิดคารอยละความสําเร็จของโครงการ 

• สวนราชการมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได กับ

เปาหมายผลผลติประจําปตามตวัชี้วัดที่กําหนดไว* 

 

*  หมายถึง การดําเนินการที่สอดคลองตามระบบการวิเคราะหการดําเนินการใชงบประมาณ (PART) 
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หมายเหตุ   

     ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวนสมบูรณตามหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน จะพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินการในปจจุบัน โดย

เปรียบเทียบกับเปาหมาย (Level : L) และอัตราการเปลี่ยนแปลงและความครอบคลุมของการ

ปรับปรุงผลการดําเนินการ (Trend : T) เทานั้น 

      สําหรับผลการดําเนินการของสวนราชการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของสวน

ราชการ หรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และหรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม (Compare : 

C) รวมทั้งการเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลตาง ๆ (Linkage : Li) ยังไมนํามาพิจารณาในการตรวจสอบ

การดําเนินการที่ครบถวนสมบูรณตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานหมวด 7 ที่

ไดกําหนดขึ้นดังกลาว 

    อยางไรก็ตาม สวนราชการควรพิจารณาประเด็นดังกลาวในการดําเนินการตามหมวด 7 ดวย  

โดยเฉพาะเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด 7 ในประเด็นการเปรียบเทียบ

กับผลการดําเนินการ (Compare : C)  สวนราชการควรแสดงใหเห็นวาเริ่มมีสารสนเทศเชิง

เปรียบเทียบ  รวมทั้งในประเด็นการเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลตาง ๆ (Linkage : Li) สวนราชการควร

มีการรายงานผลลัพธในหลายเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการที่สําคัญของสวนราชการ

ดวย ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของสวนราชการที่จะพัฒนาเขาสูระดับกาวหนา (Successful Level) และ

ความเปนเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไดอยางสมบูรณตอไป   
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ภาคผนวก   ง 

 

 

แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูในหมวด 4 (ข) 

การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูในหมวด 4 (ข.) 

การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. มุงมั่นใหทุกสวนราชการมีการขยายผลการ

ดําเนินงานการจัดการความรูโดยสงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความรูในสวนราชการใหตอเนื่อง

จากปงบประมาณที่ผานมา ซึ่งจะมุงเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูที่สําคัญ  ที่จะมีผล

ตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนในการนี้เพื่อใหการดําเนินการ

ในเรื่องดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ทางสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดแนวทางดานการ

จัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้ 

 

 1. สวนราชการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร และองคความรูที่สามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร

เพื่อใหเปนปจจุบันใหมากที่สุด 

 2.    จัดทําแผนการจัดการความรู 

          2.1 กําหนดองคความรูที่จําเปนตามประเด็นยุทธศาสตร โดยสวนราชการนําขอมูล

ตามที่ระบุไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาดําเนินการ ทั้งนี้อาจนํา 

template แผนการจัดการความรูของป 2550 (แบบฟอรม 1) มาใช 

         2.2 สวนราชการเลือกองคความรูที่จําเปนอยางนอย 3 องคความรูจาก 3 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่แตกตางกันมาจัดทําแผนการจัดการความรูและไมควรซ้ํากับองคความรูที่สวนราชการได

เคยเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูในปที่ผานมาแลว  พรอมระบุเหตุผลที่เลือกองคความรูนั้นดวย 

         2.3 การเลือกตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการจัดการความรู  สวนราชการพิจารณาเลือก

ตัวชี้วัด  (KPI) ตามคํารับรองที่มีนัยสําคัญ อยางนอย 1 KPI ในแตละประเด็นยุทธศาสตร  เพื่อใชเปน

เกณฑในการวัดผลสําเร็จของการจัดการความรูในสวนราชการ 

         2.4 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) และผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 

(CKO) ของสวนราชการทบทวนความถูกตองและความเหมาะสมพรอมลงนามรับรองเพื่อแสดงใหเห็น

วาผูบริหารไดทราบและสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
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แบบฟอรมท่ี  1  การจาํแนกองคความรูท่ีจาํเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : …………………………...…………………………… หนาท่ี : ……./…….. 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของตวัชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

 ……………………….. 

………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

   องคความรูท่ีตอบประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

องคความรูท่ีตอบประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร  … : 

 องคความรูท่ีจําเปน      : 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู   : 

 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 ………………………………………………………………………………… 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 3 ………………………………………………………………………………… 

ผูทบทวน   : …………………………………………………………. 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ผูอนุมัติ   : …………………………………………… 

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 

  

   2.5 การจัดทําและปฎิบัติตามแผนการจัดการความรู ควรมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการ

ความรูตางๆ  ตามขั้นตอนการจัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอน และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 องคประกอบมา

บูรณาการรวมกัน  เพื่อสงเสริมและผลักดันความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการความรูใหมาก

ยิ่งขึ้น  (แบบฟอรม 2) 

ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ีเลือก

ประเด็น
ยุทธศาสตร
ทุกประเด็น
ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํา
รับรองและเปาหมาย
ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนด
ไวในแตละ
เปาประสงค 

เปาประสงคทุก
เปาประสงคของ
แตละประเด็น
ยุทธศาสตร   



     

   

การฝกอบรม 

และเรียนรู 

(Training &Learning) 

การบรูณาการกระบวนการจัดการความรู  และกระบวนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง

4 

 

เปาหมาย 
(Desired State)

 
         การสือ่สาร
(Communication) 

2กระบวนการ 

และเครื่องมือ 

(Process & Tools)

3

การวัดผล 

 (Measurement) 

 

5 การยกยองชมเชย           

และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

6 

การเตรียมการและ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition & Behavior Mgt.) 

1

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

      4.การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement) 

5.การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

7.การเรียนรู (Learning) 
 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Sharing) 

เราตองมีความรูเรื่องอะไร 
เรามีความรูเรื่องนั้นหรือยัง 

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคการหรือไม 
ทําใหองคการดีขึ้นหรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม

ความรูอยูที่ใครอยูในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร

  

กระบวนการจัดการความรู 
(Knowledge Management Process) 

เปาหมาย  
KM 

วิสัยทัศน/  
พันธกิจ 

ขอบเขต KM 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
กลยุทธ / กระบวนงาน 

1. การบงชี้ความรู 
(Knowledge Identification) 

3.การจัดความรูใหเปนระบบ 
(Knowledge Organization) 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะแบงประเภทหัวขออยางไร 
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      2.6 สวนราชการควรตองดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ไดสําเร็จ

ครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ 80 

ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว 

         2.7 สวนราชการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูที่ไดจัดทําทั้ง 3 แผน  

พรอมทั้งติดตามผลงานและความกาวหนาในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  เปนระยะ ๆ รวมถึงการ

เก็บขอมูลหลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนของการจัดการความรูไวดวย  เพือเตรียม

รับการตรวจประเมินโดยเจาหนาที่ของ ก.พ.ร. และ TRIS ตอไป 

 
      

------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
         หมายเหตุ   แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูขางตน สวนราชการสามารถใชแนวทาง

ดังกลาวเปนตัวอยางหรืออาจปรับแผนการจัดการความรูขางตนใหเหมาะสมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร  

  รายละเอียดศึกษาไดจาก “คูมือการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตรของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550” (เลมสีชมพู) 

หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน 

ก.พ.ร. นางกลิ่นจันทน  เขียวเจริญ โทร. 0 2356 9939  นางสาวปณิตา  ปยะพุทธิชัย  โทร. 0 2356 9999 

ตอ 8838 

 

แบบฟอรมท่ี 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                                     : ……………...……………………………………………………………. หนาท่ี : ……/…... 

ประเด็นยุทธศาสตร                       : ................................................................................. 

องคความรูท่ีจําเปน                       : ................................................................................. 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง         : ................................................................................. 

เปาหมายของตวัชี้วัดตามคํารับรอง : ................................................................................. 

ลําดับ 
กิจกรรมการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 กิจกรรมท่ี 1  

- กิจกรรมท่ี 1.1 

- กิจกรรมท่ี 1.2 

      

 ………………………….. 

…………………………… 

      

ผูทบทวน   : …………………………………………… 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

ผูอนุมัติ   : …………………………………………… 

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO ) 

ระบุเปน
ชวงเวลา 
(ระยะเวลา
เร่ิมตน – สิ้นสุด) 
หรือจุดของเวลา
แลวเสร็จ 

ในชอง  สถานะและหมาย
เหตุใหระบุความกาวหนา
ของการดําเนินการและ
รายละเอียดของเหตุการณ
สําคัญท่ีเกิดขึ้นในระหวาง
การจัดการความรู 

ระบุตัวช้ีวัดสําเร็จของ 
แตละกิจกรรม เชน  
รอยละของจํานวน
รายการที่ตรวจพบ 
ตอจํานวนรายการที่
ตรวจสอบ 
ระดับความสําเร็จ …… 

ใหระบุคาเปาหมาย
ของผลสําเร็จของ
แตละกิจกรรม เชน  
ครบทุกรายการ  
(100 %) 
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