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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู

3.
การให

ความสําคัญกับ
ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

เกณฑเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ



3

แบบฟอรมที่ 4 (คะแนนขั้นที่ 1 ของป 50)
แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร

รายงานผลการจัดทํา

ลักษณะสาํคัญขององคกร

กรม/อําเภอ ...........................................

กระทรวง / จังหวัด ............................

รายงานผลการจัดทํารายงานผลการจัดทํา

ลักษณะสาํคัญขององคกรลักษณะสาํคัญขององคกร

กรมกรม//อําเภออําเภอ  ......................................................................................

กระทรวงกระทรวง  //  จังหวัดจังหวัด  ........................................................
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2ข. ความทาทายเชิงยทุธศาสตร

(13) ความทาทายตามพันธกจิ ดานปฏบิตัิการ ดานทรัพยากรบคุคล

2 ก     สภาพการแขงขัน

(9) คูแขง                                                                คูเปรียบเทียบ

(10) ปจจัย                                                                ปจจัยที่
ความสําเร็จ                                                                เปลี่ยนแปลง

(11) แหลงขอมูล                                                         (12) ขอจํากัดของขอมูล

ลักษณะสําคัญขององคกร

1ก. ลักษณะ
พื้นฐานของ  
สวนราชการ 

(1) ถึง (5)

1ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร

(6) การกํากบัดแูล

(7) 
องคกรที่
สงมอบ
งานตอกนั

(8) 
ผูรับบริการ         
และผูมสีวน
ไดสวนเสยี

2ค. ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ 
(14)ปรบัปรุง  (15) เรียนรู
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แบบฟอรมที่แบบฟอรมที่  55 ((คะแนนขั้นที่คะแนนขั้นที่  22  ของปของป  50)50)
แบบฟอรมรายงานผลการดาํเนนิการเบื้องตนแบบฟอรมรายงานผลการดาํเนนิการเบื้องตน

รายงานผลการดําเนินการเบื้องตน

กรม/อําเภอ ...........................................

กระทรวง / จังหวัด ............................

รายงานผลการดําเนินการเบื้องตนรายงานผลการดําเนินการเบื้องตน

กรมกรม//อําเภออําเภอ  ......................................................................................

กระทรวงกระทรวง  //  จังหวัดจังหวัด  ........................................................
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หมวด 1 การนําองคกร

ก. การกําหนด     
ทิศทาง              

ของสวนราชการ

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผดิชอบตอสังคม

ค. การทบทวน  
ผลการดําเนิน-
การของสวน
ราชการ

ข. การกํากับ        
ดูแลตนเองที่ดี

ก. ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ข. การดําเนิน-
การอยางมี
จริยธรรม

ค. การใหการ
สนับสนุนตอ       
ชุมชนที่
สําคัญ

• การกาํหนดวสิัยทศัน 

เปาประสงค คานิยม

และผลการดาํเนินการ 

และสื่อสาร และ

ถายทอดไปสูการ

ปฏิบตัิ

• การสรางบรรยากาศ

ใหเกดิการกระจาย

อํานาจการตัดสินใจ 

นวัตกรรม ความ

คลองตวั การเรียนรู 

ถกูตองตามกฎหมาย

และจริยธรรม

• ความรบัผดิชอบ

ดานการ

ดาํเนินการดาน

การเงิน และการ

ปกปอง

ผลประโยชนของ

ประเทศ

• การทบทวน           

ผลการดาํเนินการ 

และใชมาประเมิน

ความสาํเรจ็และ

ตอบสนองความ

ตองการที่

เปลี่ยนแปลงไป

• ตวัชี้วดัทีท่บทวน 

และผลการทบทวน

ทีผ่านมา

• การดาํเนินการ  

ในกรณทีีก่าร

ปฏิบตัิงานมี

ผลกระทบตอ

สังคม

• กระบวนการ 

ตวัชี้วดั และ

เปาประสงคในการ

จัดการความเสี่ยง

• การคาดการณ

ลวงหนาและ

เตรียมการเขงิรุก

• การกาํหนดวิธปีฏิบตัิ

ในการดาํเนินการ

อยางมีจรยิธรรม 

• การสนับสนุนและ

สรางความ

เขมแข็งใหแก 

ชุมชนทีส่ําคญั 

และการทีผู่บรหิาร

และบคุลากรมสีวน

รวมในการพฒันา

ชุมชน
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ก. กระบวนการ           
จัดทํายทุธศาสตร

2.1 การจัดทํายทุธศาสตร
2.2 การถายทอดกลยทุธหลกั                  

เพื่อนําไปปฏบิัติ

ข. เปาประสงค        
เชิงยทุธศาสตร

ก. การถายทอด              
แผนปฏบิัตกิาร             
ไปสูการปฏบิตัิ

ข. การคาดการณ        
ผลการดาํเนินการ

•กระบวนการวางแผน 
ยุทธศาสตร

•การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของ

•ประเดน็ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชงิยุทธ-
ศาสตร กลยุทธหลัก
ตารางเวลาในการ
บรรล ุและลําดับ
ความสําคญั

•การใหความสําคัญกับ
ความทาทายตอองคกร 
และความสมดุล
ระหวางความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสยี

•การถายทอดแผนปฏิบัติการ 
ไปสูการปฎิบัต ิการจัดสรร
ทรัพยากร และทําใหผลที่
เกิดขึ้นยัง่ยืน

•แผนปฏิบัตกิารที่สําคญั  
และ การดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

•แผนหลักดานทรัพยากร
บุคคล

•ตัวชี้วดัผลการดําเนนิงาน 
และการทําใหระบบการ
วัดผลเสรมิใหสวนราชการ
มุงไปในแนวทางเดียวกัน

•การคาดการณผลการ
ดําเนนิการ และ
เปรียบเทียบกบั
เปาประสงคเชงิยุทธ
ศาสตร ผลการดําเนนิการ
ที่ผานมา          ผลการ
ดําเนนิการที่คาดไวที่คาด
ไวของคูแขง          และ
เกณฑเปรียบเทียบ
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

ก. ความรูเกี่ยวกับ
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.1 ความรูเกี่ยวกับ               
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 ความสัมพันธและความ                   
พึงพอใจของผูรับบริการ และผูมี

สวนไดสวนเสีย

ก. การสรางความสัมพันธ            
กับผูรับบริการ                           

และผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. การวัดความพึงพอใจ          
ของผูรับบริการ                

และผูมีสวนไดสวนเสีย

•การกําหนดและจําแนกกลุม
ผูรบับรกิารฯ รวมถงึผูรบับรกิาร
ในอนาคต

•การรบัฟงและเรียนรูความ
ตองการและความคาดหวัง และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผน
ปฏิบัตงิาน การปรับปรงุ
กระบวนการ และการพัฒนา
บรกิารใหม ๆ

•การสรางความสัมพันธกับ
ผูรบับรกิารฯ

•กลไกการขอขอมูล ขอรับบริการ 
หรือรองเรียน การกําหนดวิธีปฏิบัติ 
และทําใหมั่นใจวาบุคลากรปฏิบัติ
ตาม

•กระบวนการจัดการขอรองเรียน 
และทําใหมั่นใจวาไดรบัการแกไข 
การรวบรวมและวิเคราะหเพื่อใช
ปรบัปรงุการดําเนินการ

•การทําใหแนวทางในการสราง
ความสัมพนัธและชองทางตดิตอ
เหมาะสมและทันสมัย

•การวัดความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของผูรบับรกิารฯ แตละกลุม       
และนําผลไปปรบัปรงุการ
ดําเนนิการ

•การติดตามชอมูลปอนกลับ

•การหาและใชขอมูลเชงิ
เปรียบเทียบดานความพึงพอใจ
ของผูรบับรกิารฯ

•การทําใหแนวทางการวัดความพึง
พอใจเหมาะสมและทันสมัย



9

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

4.1 การวัดและวเิคราะหผลการ
ดําเนินการของสวนราชการ

4.2 การจัดการสารสนเทศ  
และความรู

ก. ความพรอมใช
งานของขอมูลและ
สารสนเทศ

ก. การวดัผลการ
ดําเนินการ

ข. การวเิคราะห
ผลการ
ดําเนินการ

ข. การจดัการ        
ความรู

•การเลือกและรวบรวม
ขอมูลและสารสนเทศที่
สอดคลองและเชื่อมโยงกนั

•การเลือกขอมูลและ
สารสนเทศเชงิ
เปรียบเทียบมาสนบัสนุน
การตัดสนิใจ และ
นวัตกรรม

•การทําใหระบบการวดัผล
เหมาะสมและทันสมัย และ
ไวในการบงชี้การ
เปลี่ยนแปลง

• การวิเคราะหที่ให
ผูบริหารนําผลมาใช
ทบทวนผลการ
ดําเนนิการ และ
วางแผนเชงิยุทธ
ศาสตรและกลยุทธ

• การสื่อสารผลการ
วิเคราะห เพื่อ
สนับสนนุการ
ตัดสินใจในการ
ปฏิบัตงิาน

•การทําใหขอมูลและ        
สารสนเทศพรอมใชงาน 
และสามารถเขาถึง

•การทําใหอุปกรณที่
เกี่ยวกับสารสนเทศ
เชื่อถือได ปลอดภัย 
และใชงานงาย

•การทําใหขอมูลและ
สารสนเทศ และอุปกรณ
เหมาะสมและทันสมัย

•การจัดการความรู

•การทําใหขอมูลและ
สารสนเทศ และความรู 
มีความครอบคลมุ 
รวดเร็ว ถกูตอง ทันสมยั 
เชื่อมโยง นาเชื่อถือ 
สามารถเขาถึง สามารถ
ตรวจสอบ การมีสวนรวม
ในกระบวนการขอมูล 
ปลอดภัย และรักษา
ความลับ
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• การกําหนด
คุณลักษณะและ
ทักษะ

• การสรรหาวาจาง
และรักษาบุคลากร

• การเตรียม
บุคลากรสําหรับ
ตําแหนงสําคัญ 
และการสราง
ความกาวหนา

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

ก. การจัดและ
บริหารงาน

ก. การจัดและ
บริหารงาน

5.1 ระบบงาน

ค. การจางงาน       
และความกาวหนาใน
หนาที่การงาน

ข. ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

ก. สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน

ข. การใหการสนับสนุน
และสรางความพึง
พอใจแกบุคลากร

ก. การพัฒนาบุคลากร

5.2 การเรยีนรูของ
บุคลากร  และการสราง

แรงจูงใจ

5.3 การสรางความผาสกุ
และความพึงพอใจ            
ของบุคลากร

ข. การสรางแรงจูงใจ         
และการพัฒนา ความ 

กาวหนาในหนาที่การงาน

• การจัด
โครงสราง
องคกรและรบบ
การทํางานเพื่อ
สงเสริมวาม
รวมมือ 
ความคิดริเริ่ม 
การกระจาย
อํานาจการ
ตัดสินใจ 
นวัตกรรม

• การคํานึงถึง
วัฒนธรรมและ
ความคิดที่
หลากหลาย

• การทําใหการ
สื่อสาร การ
แลกเปลี่ยน
ความรูหรือ
ทักษะมี
ประสิทธิผล

• ระบบการ
ประเมินผลและ
การแจงผล
เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงงาน

• การยกยอง
ชมเชย การให
รางวัลและ
สิ่งจูงใจ

• การสงเสริมสุขอนามัย 
ความปลอดภัย การ
ปองกันภัย การปรับปรุง
สภาพแวดลอม และ
บุคลากรมีสวนรวม

• การทําใหสถานที่ทํางาน
เตรียมพรอมตอภาวะ 
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

• การกําหนดปจจัย
ความผาสุกความพึง
พอใจ และแรงจูงใจ
สําหรับแตละกลุม

• การบริการ สวัสดิการ 
และนโยบาย

• การกําหนดตัวชี้วัด
และวิธีการประเมิน         
ที่เปนทางการ            
และไมเปนทางการ

• การนําผลการ
ประเมินมากําหนด
ลําดับความสําคัญ         
ในการปรับปรุง

•  การหาความตองการ  
ในการฝกอบรม

•  การสงเสริมการใช
ความรูและทักษะใหม

• การจูงใจใหพนักงาน

พัฒนาตนเองและใช

ศักยภาพอยางเต็มที่
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

ก. กระบวนการทีส่รางคณุคา

6.1 กระบวนการที่สรางคณุคา 6.2 กระบวนการสนบัสนุน

ก. กระบวนการสนับสนุน

• การกําหนดกระบวนการที่สรางคณุคา

• การจัดทําขอกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการที่สราง
คุณคา

• การออกแบบกระบวนการโดยนําปจจัยที่สําคัญมาประกอบ 
และบูรณาการกับสวนราชการอื่น 

• การนํากระบวนการไปปฏิบัติใหบรรลุผลตามขอกําหนด        
ที่สําคัญ

• การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ
ประเมนิ และปองกันไมใชเกดิขอผดิพลาด ทํางานซ้ํา  
และความสูญเสีย

• การปรับปรงุกระบวนการใหดีขึน้ และนํามาเผยแพร
แลกเปลี่ยนภายในและระหวางหนวยงาน

• การกําหนดกระบวนการสนบัสนนุ

• การจัดทําขอกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการสนบัสนนุ

• การออกแบบกระบวนการโดยนําปจจัยที่สําคัญมาประกอบ 
และบูรณาการกับสวนราชการอื่น 

• การนํากระบวนการไปปฏิบัติใหบรรลุผลขอกาํหนด            
ที่สําคัญ

• การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ
ประเมนิ และปองกันไมใชเกดิขอผดิพลาด ทํางานซ้ํา  
และความสูญเสีย

• การปรับปรงุกระบวนการใหดีขึน้ และนํามาเผยแพร
แลกเปลี่ยนภายในและระหวางหนวยงาน



12

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

7.3 มิติ           
ดานประสิทธิภาพของ
การปฏบิตัิราชการ

7.1 มิติ                    
ดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏบิัตริาชการ

7.2 มิติ               
ดานคุณภาพ            
การใหบริการ

7.4 มิติ               
ดานการพัฒนา         

องคกร

•ผลการดําเนินการดานการ

บรรลคุวามสําเร็จ             

ของยุทธศาสตร                   

และแผนปฏิบัติงาน 

•ผลการดําเนินการดาน

การบรูณาการกับ                 

สวนราชการที่เกี่ยวของกนั

ในการใหบริการหรือการ

ปฏิบัตงิาน (*)

•ผลการดําเนินการดานความ

พึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของผูรบับรกิารและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

•ผลการดําเนินการดานการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤติมชิอบ 

•ผลการดําเนินการดานการมี

สวนรวมของประชาชน 

•ผลการดําเนินการที่สําคัญ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผูรับบรกิาร

และผูมีสวนไดสวนเสีย

•ผลการดําเนินการดาน

ประสิทธิภาพของการใช

งบประมาณ 

•ผลการปฏิบัตงิานของ

กระบวนการที่สรางคณุคา 

•ผลการปฏิบัตงิานของ

กระบวนการสนบัสนนุ 

•ผลดานการเรียนรู                   
และพัฒนาของบุคลากร 

•ผลการดําเนินการดาน              
ความผาสุก ความพงึพอใจ 
และไมพึงพอใจ                      
ของบุคลากร 

•ผลการดําเนินการดาน    
การจัดการความรู 

•ผลการดําเนินการดาน           
การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ 

•ผลการดําเนินการดาน              
การพัฒนากฎหมาย 

•ผลการดําเนินการดาน         
การเปนองคกรที่สนบัสนุน
ชมุชนที่สําคัญ
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ใชหลัก A D L I ซึ่งประกอบดวย

 แนวทาง (Approach - A)

 การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment - D)

 การเรียนรู (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning - L) 

 การบูรณาการ (Integration - I)

การประเมินการประเมินกระบวนการกระบวนการ
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 มีการรายงานผลตัววัดที่สําคัญครบถวน

 ผลลพัธแสดงผลจําแนกออกครอบคลุมกลุมตามที่

กระบวนการที่เกี่ยวของกนัไดระบุไว

ระดับปจจุบันเมื่อเทียบกับเปาหมาย 

 อัตราการเปลี่ยนแปลง (เชน ความลาดชันของ

แนวโนมของขอมูล) เทียบกับผลในปที่ผานมา

ผลการดําเนนิการของสวนราชการเปรียบเทียบกับตัว

เปรียบเทียบและ/หรือ ระดับเทียบเคียง ที่เหมาะสม

การประเมินผลลัพธในหมวดการประเมินผลลัพธในหมวด  77
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• อานเกณฑใหเขาใจวาเกณฑถามถงึอะไร การที่สวน
ราชการมีการดําเนนิการนั้นๆ จะมีประโยชนอยางไร 
คือ “Know Why” นั่นเอง

• อานรายงานการประเมินทีต่อบคําถามนัน้ของเกณฑ 
แลวพิจารณาวา
– แนวทางที่ตอบชดัเจน มีประสิทธิผลหรือไม
– แนวทางที่ระบุไวในรายงานมกีารนาํไปปฏิบัติอยางทัว่ถึง
หรือไม

– เคยมกีารทบทวนและปรับปรงุแนวทางที่ระบุไวหรือไม
– มีความเชือ่มโยงกับลักษณะสําคัญขององคกรและเกณฑ
ขออื่นๆ ที่เกีย่วของหรือไม

• หากในรายงานการประเมนิระบุวายังไมทราบ / ยัง
ไมไดดําเนินการทั้งที่จําเปนตองดําเนนิการก็จัดวา
เปน OFI
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รายงานตอบคําถามของเกณฑไมไดรายงานตอบคําถามของเกณฑไมได  ADLIADLI
อาจเปนเพราะอาจเปนเพราะ

• ผูประเมินไมเขาใจความหมายของเกณฑ
• ผูประเมินไมทราบวาสวนราชการดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองคําถามของเกณฑอยางไร

• ผูประเมินเขียนอธิบายเปนตัวหนงัสอืไมถกู
• สวนราชการยังไมไดดําเนนิการอยางเปน ADLI
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บทบาทของผูเขารวมสัมมนาตอกรมบทบาทของผูเขารวมสัมมนาตอกรม
มีระบบดีแลวแตไมเขาใจเกณฑ

เขาใจเกณฑดีแลว ระบบดีแลว แตผูประเมินไมรู

เขาใจเกณฑดีแลว ระบบดีแลว ผูประเมินรู 
แตเขยีนไมถกู

เขาใจเกณฑดีแลว ผูประเมนิรูระบบ และเขยีนเปน 
แตระบบยังไม ADLI
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4.1 ก การวัดผลการดําเนนิการ (2)

OFIOFI  กรมควบคุมโรคขาดการแสดงวิธีการ เลือก วิเคราะห 
ขอมูลและสารสนเทศเชงิเปรียบเทียบมาสนับสนนุการ
ตัดสินใจในสวนราชการและสนับสนนุใหเกิดนวัตกรรม

คําถามคําถาม:: สวนราชการมวีิธีการอยางไรในการเลอืกขอมูลและ
สารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบมาสนับสนนุการตัดสินใจในสวน
ราชการ และสนับสนนุใหเกิดนวตกรรม

รายงานรายงาน - ยังไมมีการนําขอมูล/สารสนเทศทีร่วบรวมจากผล
การดาํเนนิงานของกรมมาวิเคราะห/ประเมนิการบรรลผุล
สําเร็จของงานอยางเปนระบบ


