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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    Total Quality Management : TQM เรื่องควรรู้ก่อนมุ่งสู่ PMQA  
    เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Criteria)  
    ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Vol.2) 
    การสมัครขอรับรางวัล PMQA 
    ฝึกปฏิบัติประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด  
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Total Quality Management : TQM 

เร ือ่งควรรูก้อ่นมุ่งสู ่PMQA  
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 รูปแบบหรือคุณลักษณะของสินค้า หรือบริการ 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได ้

 วัดได้จากประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์และ
บริการเมื่อเทียบกับความคาดหวังหรือ 
ความต้องการของลูกค้า 

 การท าได้ตามข้อก าหนดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ท าให้ลูกค้าพอใจ 
 ท าให้ลูกค้าสุขใจ 
 ท าให้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ หรือเกินความ

คาดหวังของลูกค้า 
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คุณภาพโดยรวม (TOTAL QUALITY) 
• การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพิ่มระดับ
ความพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น 

•ปรับปรุงเพื่อยอดขายขององค์กร 
ในเวลาเดียวกัน 

Quality & Total Quality 
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What are the Values of TQM Concept? 

Total Quality Management - TQM 

Total = ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม 
ในการบริหารระบบคุณภาพ 

Quality = การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 
โดยใช้แนวคิดเชิงระบบของการจัดการ 

Management = ระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการของ TQM 
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1.การให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) 
2.การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
3.การมีส่วนร่วมจากพนักงาน (Employees Innovation) 
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Quality Management tools : Deming Cycle 



8 

Quality Management tools : SIPOC Model 

8 ทีม่า : https://mentorsonline.wordpress.com   

https://mentorsonline.wordpress.com/
https://mentorsonline.wordpress.com/
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Quality Management tools 
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6 Sigma DMAIC Cycle 

หลักการส าคัญคือ Continuous Improvement  

Quality Management tools 
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1951 1984 1987 1988 
Deming Prize, Japan Canada Awards for Excellence, Canada 

Application of TQM Framework 

MBNQA, USA Australian Business Excellence Awards,  
Australia (ABEA) 

EFQA, European Union SQA, Singapore JQA, Japan TQA, Thailand 
1991 1994 1995 2001 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการไทย 

ที่มำ : ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

• แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร  ก ำหนดให้ 
ภำครำชกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยยกระดับและพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนกำรท ำงำนภำครัฐ 
เพื่อผลักดันให้ระบบรำชกำรมีประสิทธิภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน 

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 มิถุนำยน 2548 เห็นชอบให้น ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมำเป็นเครื่องมือ
ด ำเนินกำรตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอ 

• แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ.2551 - 2555) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มี 
ขีดสมรรถนะสูง บุคลำกรมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  คิดริ เริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัว ได้ 
อย่ำงเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

• แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำองค์กำรให้มี 
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ  

• ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในปีฯ 2549 เป็นต้นมำ 
• ปี 2551 ปรับปรุงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพืน้ฐำน (Fundamental Level) และก ำหนดให้ส่วนรำชกำร

น ำไปพัฒนำปีละ 2 หมวด  
• ตรวจประเมินรอบท่ี 1 ในปี 2555-2557 และ ตรวจประเมินรอบท่ี 2 ปี 2559 – 2561 
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พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กับ PMQA 

ที่มำ : สถำบัน IGP ส ำนักงำน ก.พ.ร. 13 
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Certified FL 
Version 1.0 

Certified FL 
Version 2.0 

รางวัล PMQA 
รายหมวด 

รางวัล PMQA 
ระดบัดเีดน่ 

รางวัล PMQA 
ระดบัดเีลศิ 

250 

A D R 

275 

650 

300 

400 

A D L I 

คะแนน 

PMQC 

ระดับคะแนนรางวัล PMQA 
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ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เปิดให้สมัครประจ าปี พ.ศ. 2560 
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบั “ดีเด่น” 

• รางวัลระดับดีเด่น : ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ปี 2558 โดยมีคะแนนรวม 400 คะแนนขึ้นไป 
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25 ของเกณฑ์ PMQA ปี 2558 และ 
ได้คะแนนรวม 300 คะแนนขึ้นไป 

กรณีได้คะแนนรวมตั้งแต่ 275 คะแนนขึ้นไป จะถือว่าผ่านการรับรองคุณภาพฯ 
ระดับพื้นฐาน (FL) ฉบับที่ 2 โดยปริยาย 

ในหมวดที่ขอรับรางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเทียบเท่า Band 4 
เพราะหมวดที่ได้รางวัล จะต้องแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในหมวดนั้นๆ 

คะแนนของหมวด 7 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 และหมวดอื่นๆ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (Band 3) 
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ “รายหมวด” 
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ระดับคะแนนรางวัล PMQA 
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ผลการตรวจประเมิน Certified Level (เบื้องต้น) ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ณ 3 ก.ค.2557) 

ได้รับ Certified FL ระดับพื้นฐาน  
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การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน เป็นการตรวจเพื่อให้มั่นใจวา่ 
ส่วนราชการที่สมัครเข้ามามีการบริหารจัดการและการด าเนินการที่เป็นไปดังนี้ 

Approach – A มีแนวทางหรือระบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การ (ลักษณะส าคัญของ
องค์การ การบริหารจัดการตามเกณฑ์ PMQA FL) 
Deploy – D เริ่มน าแนวทางไปปฏิบัติ กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจ ยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุน
กระบวนการกิจกรรมในด้านนั้นๆ  
Learning – L มีการเรียนรู้ ปรับปรุงแนวทางหรือระบบให้เหมาะสม มีการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการ/ระบบกิจกรรมในด้านนั้นๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น (ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ขององค์การได้ดีขึ้น) 
Integration – I มีกระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนั้นๆ สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับส าคัญของ
องค์การที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏับัติการ 
Early Result – R ระดับการพัฒนาของส่วนราชการโดยเฉลี่ยเป็นระดับที่กระบวนการสัมฤทธิ์ผล 



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 
ปี 2558 

ท่ีมา : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ฉบับท่ี 2 ส านักงาน ก.พ.ร.  



24 

Concept ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level-FL ฉบับที่ 2) 

1) คิดเป็นระบบ ความชัดเจน ต่อเนื่องของกระบวนการต่างๆ ที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 
2) ความยั่งยืน มุ่งมั่น มุ่งเน้นน ากระบวนการที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติให้ได้อย่างสม่ าเสมอและ

ทั่วถึงทั้งองค์กร 
3) วัดผลได้ มีตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการวัดผลความส าเร็จหรือเทียบเคียงได้ (Benchmark) 
4) บริหารการเปลี่ยนแปลง ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงถึงสภาพแวดล้อม และมีวิธีการ 

ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัว ฝ่าด่านของผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างความเข้มแข็งขององค์การให้ยืนหยัดต่อไปได้   

5) นวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ 
และการปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การน าองค์กร 
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โครงสร้างของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 

25 ท่ีมา : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ฉบับท่ี 2  
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1. การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน ์ 5. ความสามารถในการปรับตัว 
9. ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 

6. การมุ่งเน้นอนาคต 
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 
และการสร้างคุณค่า 

3. การเรียนรู้ระดับองค์การ และ
ระดับบุคลากร 

7. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 11. มุมมองในเชิงระบบ 

4. การให้ความส าคัญกับบุคลากร 
และเครือข่าย 

8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
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Glossary ศพัทค์วรรู ้PMQA A – Approach แนวทาง วิธีการ ที่เป็นระบบ 
ท าซ้ าๆ ได้ 

D – Deploy การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 

L – Learning การเรียนรู้ ทบทวนและปรับปรุง 

I – Integration การบูรณาการ 

R – Early Result ระดับการพัฒนาโดยเฉลี่ยอยู่
ที่ระดับสัมฤทธิผล 

Level Trend 

Comparison Linkage 

LeTCLi 

O F I 

Opportunity for Improvement 

Level  ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ระดับใด (เมื่อเทียบกับเป้ำหมำย) 

Trend แนวโน้ม กำรเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์/ผลกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงไร 

Comparison เปรียบเทียบกับใคร (ตัวเอง/องค์กำรอ่ืน) 

Linkage ครอบคลุมหรือแสดงผลลัพธ์ที่ส ำคัญจำกกำรด ำเนินงำน 

ในรำยหมวดและภำพรวม 27 
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• เป็นจุด เริ่ มต้นในการประเมินตนเองเพื่ อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ ยวกับองค์การ  
ความท้าทายที่องค์การต้องเผชิญ  

• ทราบว่าข้อมูล สารสนเทศใดที่มี และท่ีขาดหายไปหรือยังต้องจัดเก็บ จัดท าเพิ่มเติม 
• น าประเด็นที่ได้จากการจัดท าโครงร่างขององค์กรไปใช้ในการปรับปรุงองค์การให้มีการบริหาร
อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ 

• เตรียมการส าหรับการตรวจประเมิน เพื่อผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยล าดับ ตั้ งแต่ระดับพื้นฐาน  ระดับก้าวหน้า ไปจนถึง ได้รับรางวัลรายหมวด และ 
ในภาพรวมท้ังองค์การ 
 

ตัวอย่าง - แนวทางในการ
พิจารณาจัดล าดับประเด็น
ส าคัญที่ควรปรับรุง 

จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การเพื่อ...... 
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การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์กร 



ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
• พันธกิจหรือหน้าที่หลกัตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง  
• ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคือ
อะไร  

• กลไกที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลติและบริการตามพันธกิจคืออะไร  

(2) วิสัยทัศน์และค่านยิม  
• เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร  
• สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของ
ส่วนราชการ  
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ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
• ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร 
• มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
• อะไรคือข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่างๆ  
• องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร  

• ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็น
เรื่องเฉพาะของส่วนราชการอะไรบ้าง 
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ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ 
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(4) สินทรัพย์  
ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง 
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ทีส่ าคัญอะไรบ้าง  



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร 
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(6) โครงสร้างองค์การ  
• โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 
• ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ  
และส่วนราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด 



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร 
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(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  
• กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มี
ให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 

• ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
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(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน  

• ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
ที่ส าคัญมีหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอย่างไรในการสร้าง
นวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ   

• กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมี
อะไรบ้าง  

ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร 



ก. สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั 
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(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

• สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการ
เป็นเช่นใด ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  

• ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วนราชการ 
ในประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 



ก. สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั 
(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน  
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของส่วนราชการ  
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ  
คืออะไร 
(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
• แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน 

มีอะไรบ้าง 
• แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ  

ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 
• มีข้อจ ากัดอะไร ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้  
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ข. บรบิทเชงิยทุธศาสตร ์ 

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ในด้านพันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
และด้านบุคลากร คืออะไร 
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ค. ระบบปรบัปรงุผลการด าเนินงาน 

(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมท้ังกระบวนการ
ประเมิน การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการ  
มีอะไรบ้าง  
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40 

หมวด 1 การน าองค์การ (Leadership) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4Y3NmOxbrXBsPM&tbnid=vYPQF_Z6FtiMNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.twinscrewbarrel.in/team&ei=l-6yU678Kc2PuATq74HQAQ&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNHIGlH-zHQjpO7Myrklva35YYFavA&ust=1404321536031715


41 

ก ำหนดทิศทำงขององค์กรที่เป็นรูปธรรม สื่อสำรให้คนในองค์กำรรับทรำบอย่ำงต่อเน่ือง  
Strategic Thinking and Management : กำรคิดและบริหำรเชิงกลยุทธ์ + มุมมองและทัศนคติเชิงบวก 
Accountability : มีควำมรับผิดชอบ  มุ่งประสิทธิผลของงำน  
Open-minded : พร้อมรับฟังควำมคิดเห็นของคนในองค์กำร กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรวำงแผนกำรท ำงำน 
กำรกระตุ้นให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำ “เป็นนักฟังและนักพูดที่ดี” 
Innovation : กำรก ำกับให้มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
Monitoring and Evaluation : มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ กล้ำคิด ตัดสินใจ  
สั่งกำรเพื่อแก้ไขปัญหำได้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
Motivation and Inspiration : กำรสร้ำงแรงจูงใจ และเป็นแรงบันดำลใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนภำยในองค์กร กำรเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีของผู้น ำองค์กำร สอนงำนและพัฒนำผู้น ำในอนำคต ชมเชย ให้ก ำลังใจ 
Good Governance and Ethical : กำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี เสริมสร้ำงกำรยึดมั่นในจริยธรรม ควำมรับผิดชอบ 
(Accountability) ต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

องค์การที่มีคุณภาพเริ่มจากผู้น าองค์การที่ดี  
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หมวด 1 การน าองค์การ (Leadership)  
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LD 2 : ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

LD 1 : ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการก าหนดวสิยัทัศน์และค่านิยม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และด าเนินการถ่ายทอดวสิยัทัศน ์ค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบ 
การน าองค์การไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการ
ให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

A • แนวทางและวิธีการของผู้บริหารที่มีบทบาทหลักในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม และการสื่อสารถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และค่านิยมดังกล่าว  

D • ผู้บริหารของส่วนราชการมีการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• ผู้บริหารของส่วนราชการมีการด าเนินการสื่อสารไปสู่บุคลากรครอบคลุมทุกคน รวมท้ังผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  

R/I • บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม  
• ส่วนราชการมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และค่านิยมไปส่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และสามารถบรรลุ

วิสัยทัศน์ และทิศทางที่ก าหนดไว้  
• ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การท่ีเกี่ยวข้อง และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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LD 1 : ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด าเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติโดยผ่านระบบการน าองค์การไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือ
องค์การท่ีเกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญและผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

“ระบบการน าองค์การ” หมายถึง วิธีการบริหารที่ผู้บริหารของส่วนราชการน ามาใช้ทั้งอย่างเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการท่ัวท้ังส่วนราชการ ซึ่งเป็นพื้นฐานและวิธีการท่ีใช้ตัดสินใจในเร่ืองส าคัญ 
การสื่อสาร การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรร
และการพัฒนาผู้น าและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
ทิศทาง และความคาดหวังด้านผลการด าเนินการ 
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LD 2 : ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

LD 1 : ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการก าหนดวสิยัทัศน์และค่านิยม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และด าเนินการถ่ายทอดวสิยัทัศน ์ค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบ 
การน าองค์การไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการ
ให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เครื่องมือการบริหารจัดการ 
• การแปลงวิสัยทัศน์เป็นตัววัด (Vision Clarification) เชิงคุณภำพระดับผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact)  

• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร SWOT โดยใช้ข้อมูลประกอบและเปรียบเทียบ 
• การก าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยำว และกำรมุ่งเน้นให้เกิดกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
อย่ำงสมดุล 

• การสื่อสาร โดยใช้วิธีกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ เป็นกำรสื่อสำรสองทำง (Two-way Communication) 



46 

LD 2 : ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

A • แนวทางและวิธีการของผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

D • ผู้บริหารของส่วนราชการให้นโยบาย สร้างบรรยากาศ ก าหนดแนวทาง ก ากับติดตาม แสดงตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี  

• ผู้บริหารก าหนดและติดตามตัววัดหรือตัวชี้วัดการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ  

R/I • ท าให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับหลัก
จริยธรรม พฤติกรรมที่มีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งผู้ส่งมอบและ
ชุมชนของส่วนราชการ  

• บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ  
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลขององค์การ  
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย ของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำรรวมถึงสำมำรถ
เทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือ หน่วยงำนท่ีมีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผลกำรปฏิบัติงำน
ในระดับชั้นน ำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข ตอ่ประชำชน 
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : กำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรท่ีเหมำะสม สำมำรถใช้ทรัพยำกรท้ังด้ำนต้นทุนแรงงำนและ
ระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมภำรกิจเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : กำรให้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด สร้ำงควำมเชื่อมั่น ไว้วำงใจ ตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของ
ประชำชน ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีควำมหลำกหลำย  

LD 2 : ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำร “ปฏิบัติ
หน้ำที่และผลงำน” ต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับ
ที่สนองต่อควำมคำดหวังและกำรแสดงควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 
หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนกำรเปิดเผยตรงไปตรงมำ และ
สำมำรถชี้แจงเมื่อมีข้อสงสัย กำรเปิดให้ เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำม 
ตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี ประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอน กระบวนกำรท ำงำน 
รวมถึงตรวจสอบได้ 
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ เสนอปัญหำ ร่วมคิด ร่วมวำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ และมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรตัดสินใจและร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 

LD 2 : ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : กำรถ่ำยโอนอ ำนำจ กำรตัดสินใจ 
ทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่วนกลำง ให้แก่หน่วยกำรปกครองอื่น
(รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น) และภำคประชำชน ด ำเนินกำรแทนโดยมีอิสระ 
ตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอ ำนำจ และควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจ และกำร
ด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
ต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำรและเพิ่มผลิตภำพ 
เพื่อกำรด ำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร 
หลักนิติธรรม (Rule of Law) : กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับ 
ในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

LD 2 : ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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หลักความเสมอภาค (Equity) : กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน โดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำนชำย /หญิงถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ 
อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำย หรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง
เศรษฐกิจ และสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และอื่นๆ  
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : กำรหำข้อตกลงทั่วไป
ภำยในกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้
กระบวนกำรเพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับ ประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็น ที่ส ำคัญโดยฉันทำมติไม่จ ำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็น
ควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
    

LD 2 : ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล 
1.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล   
2. กำรก ำหนดนโยบำย  มำตรกำร แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
   ตำมหลักธรรมำภิบำล 
3. กำรก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนธรรมำภิบำลขององค์กำร   
4. ผู้น ำเป็นต้นแบบที่ดี (Exemplary Leadership) ผู้น ำจะต้องปฏิบัติ 
   อย่ำงมีธรรมำภิบำลเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบญัชำ 

LD 2 : ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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LD 3 : ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ 
การปรับปรุง ผลการด าเนินการของส่วนราชการและการเรียนรู้ระดบัองค์การและระดับบุคคล 

A • มีแนวทางและวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การออกแบบหรือทบทวนระบบงานและรูปแบบการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบ ค าสั่ง การทบทวนผลการด าเนินงาน การสื่อสารที่ชัดเจน และการส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

D • ผู้บริหารและส่วนราชการด าเนินการตามแผนงาน กิจกรรมในการสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ  

R/I • ส่วนราชการมีความพร้อมที่จะตอบสนองความจ าเป็นในการบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ 
ในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

• ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหารงานขององค์การสามารถแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา  
• ส่วนราชการน าผลการทบทวนไปปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ เกิดการเรียนรู้ 

ในระดับองค์การและระดับบุคคล  



53 

LD 3 : ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรล ุ
พันธกิจการปรับปรุง ผลการด าเนินการของส่วนราชการและการเรียนรู้ระดับองค์การและ
ระดับบุคคล 

เครื่องมือการบริหารจัดการ 
1. ระบบการติดตามและทบทวนผลการด าเนินงาน (Monitoring and Evaluation 

Review) 
2.การจัดการความรู้  (Knowledge Management)  
3.การสร้างทีม (Team Building)  
4. การจัดท าวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ (Shared Vision)   
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LD 4 : ส่วนราชการมีการด าเนินการระบบการก ากับดูแลองค์การท่ีดีในด้านความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

A • แนวทางและวิธีการก ากับดูแลองค์การที่ดีในด้าน ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

D • มีการด าเนินการตามวิธีการในการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
• มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

R/I • บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
• มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และมีธรรมาภิบาล  
• มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• มีความเชื่อถือของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดี  
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LD 4 : ส่วนราชการมีการด าเนินการระบบการก ากับดูแลองค์การท่ีดีในด้านความรับผิดชอบ
ต่อการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

เครื่องมือการบริหารจัดการ 
1. ระบบควบคุมภายใน   
2.การบริหารแบบมีส่วนร่วม   

ระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี : ระบบการจัดการและควบคุมต่างๆ ที่ใช้ในส่วนราชการ ความรับผิดชอบต่างๆ 
ของหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของส่วนราชการ การก าหนดกฎ ระเบียบ 
และนโยบาย สิทธิ และความรับผิดชอบ ตลอดจนการก าหนดทิศทางการควบคุม เพื่อสร้างหลักประกันต่อ…. 
 1. ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  
 2. ความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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นโยบายด้านรัฐ 
สังคม สิ่งแวดล้อม 

นโยบายด้าน
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายด้าน
องค์การ 

นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 
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LD 5 : ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 

และมีการเตรียม การเชิงรุก มีกระบวนการตัววัดและเป้าประสงค์ที่ส าคัญในการด าเนินการ 

A • มีการค านึงถึงผลกระทบทางลบจากการด าเนินงานตามพันธกิจ วิเคราะห์และประเมินถึงระดับความรุนแรง
และกลุ่มเป้าหมายของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  

• มีการก าหนดมาตรการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ ตามล าดับความส าคัญ 
ของผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น  

D • มีการด าเนินการตามมาตรการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ  
• มีการก าหนดและติดตามตัววัด หรือตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ท่ีส าคัญในการด าเนินการเตรียมการเชิงรุก  

และจัดการกับผลกระทบเกิดขึ้น  

R/I • มีความเชื่อมโยงไปส่การด าเนินการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบเกิดขึ้น หรือเชื่อมโยง 
การน ามาใช้ประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร ์ 

• ลดความเสียหาย ความสูญเสียจากการท างานและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  
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LD 5 : ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 

และมีการเตรียม การเชิงรุก มีกระบวนการตัววัดและเป้าประสงค์ที่ส าคัญในการด าเนินการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (3)  
• ก่อนเริ่มด าเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน  
• ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ ที่โปร่งใส มกีลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 
ในกรณีใดที่มีผลกระทบต่อประชาชน ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชี้แจง 
ท าความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น 
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ตัวอย่างระบบการน าองค์การ : กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานรางวัล PMQA หมวด 1 ปี 2556) 

เอกสารเผยแพร ่: รางวัลคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั  ประจ าปี พ.ศ. 2556 หน้า 40 , 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวอย่างระบบการก ากับดูแลท่ีดี : กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานรางวัล PMQA หมวด 1 ปี 2556) 

เอกสารเผยแพร ่: รางวัลคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั  ประจ าปี พ.ศ. 2556 หน้า 40 , ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวอย่างกระบวนการจัดการผลกระทบในด้านลบ: กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานรางวัล PMQA หมวด 1 ปี 2556) 

เอกสารเผยแพร ่: รางวัลคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั  ประจ าปี พ.ศ. 2556 หน้า 40 , ส านักงาน ก.พ.ร. 



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)  
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SP 1 :  ส่วนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตรท์ี่มีการระบุข้ันตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท า
ยุทธศาสตร์ ผู้ที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
A 

• แนวทางและวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว การก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญของการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ  

• กระบวนการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน และองค์ความรู้ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร ์

D • มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามแนวทาง วิธีการและกระบวนการที่ก าหนดไว้ 

R/I 

• แผนยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

• แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาทิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงานโครงการ
และกิจกรรม มีความสอดคล้องและตอบสนองกับข้อมูลดังต่อไปนี้ ลักษณะส าคัญขององค์การ : ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ /วิสัยทัศน์และพันธกิจ /ความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  
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SP 1 :  ส่วนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตรท์ี่มีการระบุข้ันตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท า
ยุทธศาสตร์ ผู้ที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
เครื่องมือการบริหารจัดการ 
1. การวางแผนยุทธศาสตร์  (Strategic Planning)   
2. การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)   
3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)   
4. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
  



ท่ีมา : คู่มืการน าองคก์ารเข้าสู่การพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั หน้า 7, ปี 2548  ส านักงาน ก.พ.ร. 
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พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กับ PMQA 

66 



67 

องค์ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

 

ท่ีมา : ส านักงาน ก.พ.ร. 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดี ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์  (Strategic Analysis) 
2. การก าหนดทิศทางขององค์การ  (Strategic  
Direction Setting) 
3. การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic  Formulation) 
4. การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategic 
Implementation) 
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การบริหารความเสี่ยง 

COSO-ERM 
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Balanced Scorecard และ แผนที่เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Map) เป็นเครื่องมือทีน่ิยม
น ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายในระดับองค์การ เพ่ือเป็นต้นทางในการถ่ายทอดเป้าหมายลง
ไปจากระดับองค์กรจนถึงระดับล่างสุด คือ บุคลากร  
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Strategy Map 
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SP 2 : ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร ์
ทีต่อบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญทั้งหมด 

 A • แสดงวิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม และเหมาะสมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  
• รายการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนที่ก าหนดรายละเอียด กรอบระยะเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

รวมถึงผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
• แสดงแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์  

D • การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์  
• สารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลมุ ถูกต้อง และทันสมัย มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น  

R/I • แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาทิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรม 
มีความสอดคล้องและตอบสนองกับข้อมูลดงัต่อไปนี้  
-   ลักษณะส าคัญขององค์การ : ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
-   วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
-   โอกาสและทิศทางในอนาคตของส่วนราชการ  
-   ความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่ส าคัญ  
-   สารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์  
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SP 2 : ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ทีต่อบสนองความท้าทายเชิงยทุธศาสตร์  
สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 

 เครื่องมือการบริหารจัดการ 
1. การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis)   
2. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
4. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 

“ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์” หมายถึง สิ่งที่องค์การต้องเอาชนะเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ 
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การก าหนดเป้าหมายแบบ SMART การให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม 

ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
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SP 3 : ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ โดยค านึงถึงความพร้อมของทรัพยากรของ 
ส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจ รวมถึงน าแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ  

 A • มีการก าหนดแผนงานกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจน  

D • ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีระบุรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมท่ีมีความชัดเจน รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมภายใต้
ข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้  

• มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
• หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ  

R/I • แผนปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้  
• แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อมของทรัพยากรที่ส่วนราชการมีอยู่  
• แผนปฏิบัติการมีความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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SP 4 : ส่วนราชการมีระบบการก ากับและติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ทบทวนและปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์  

 
A • ส่วนราชการมีระบบในการติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ  

• ส่วนราชการมีแผนงานและแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ส าคัญไปสู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคลเพื่อใช้ในการก ากับติดตาม และประเมินผลส าเร็จตามแผนงานและ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

D • ส่วนราชการมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ส าคัญสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  
• ส่วนราชการมีการติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ  

R/I • ส่วนราชการน าข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมา
ใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  

• ส่วนราชการน าข้อมูลจากการติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการไปใช้ใน
การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม  

• มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติการกับระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ  
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Corporate Scorecard 

KPI & Target 

Team Scorecard Department Scorecard 

กลยุทธ์ = KPI + เป้าหมาย 

การถ่ายทอดเป้าหมายขององค์การโดยใช้ Balanced Scorecard 
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หัวหน้าส่วนราชการ 

รองหัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้อ านวยการระดับส านัก/
กอง 

หัวหน้าหน่วยงานภายใต ้
ส านัก/กอง 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

การถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานตามล าดับช้ันการบังคับบัญชา 

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยตำมภำรกิจและอื่นๆ 

เป้ำหมำยระดบับนสุด หรือเป้ำหมำยเชงิยุทธศำสตร์ อำจประกอบด้วย แผนปฏิบัติรำชกำร  
แผนยุทธศำสตร์ หรือค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำร  

ท่ีมา : ส านักงาน ก.พ.ร. 77 



ตัวอย่าง : กรอบแนวคิดการถ่ายทอดตวัชี้วัดภายในของกรมควบคุมโรค 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Customer Focus) 
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CS 1 : ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีอาจจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศ 
ทีส่ามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงผลผลิตและบริการได้  

 

 
A • มีการก าหนดช่องทางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังจาก

ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเหมาะสมกับตามกลุ่มผู้รับบริการ  

D • มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีความแตกต่างกันและเหมาะสมตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม  

• มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ และจัดท าเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

R/I • มีการน าสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการด าเนินงาน  
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ผู้รับบริการ : ผู้ที่ใช้ผลผลิตและการบริการของส่วนราชการโดยตรงหรือผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ รวมถึงผู้รับบริการท่ีเป็นส่วนราชการด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น 
ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วน
ราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมถึงผู้รับบริการ  
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ตัวอย่าง : กรมธนารักษ์ (หน่วยงานรางวัล PMQA หมวด 3 ปี 2556) 
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CS 2 : ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียและน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

 

 

 

A • แสดงวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมพันธกิจ 
ที่ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทุกกลุ่มตามที่จ าแนกไว้ 
ในลักษณะส าคัญขององค์การ  

D • มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้ได้
ข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความทันสมัย  

• มีสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมพันธกิจที่ส าคัญ
ขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

• มีการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อหาต้นเหตุของปัญหา เพื่อน าไปสู่การจัดท าเป็น
สารสนเทศและท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  

R/I • น าสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ ในการปรับปรุง
ผลผลิต บริการ และกระบวนการด าเนินงาน  
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CS 3 : ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  

 

 

 

A • แสดงวิธีการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่ครอบคลุม
พันธกิจที่ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทุกกลุ่ม ตามที่
จ าแนกไว้ในลักษณะส าคัญขององค์การ ผ่านวิธีการต่างๆ อาทิ เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
ข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน เป็นต้น  

D • มีการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• มีสารสนเทศด้านความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมพันธกิจ 

ที่ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• มีการวิเคราะห์ผลการประเมินความไม่พึงพอใจเพื่อหาต้นเหตุของปัญหาและท าให้สามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจในอนาคต  

R/I • น าสารสนเทศด้านความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ ในการปรับปรุง
ผลผลิต บริการ และกระบวนการด าเนินงาน  
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ที่มำ : ดัดแปลงจำกภำพที่ 5 ชุดคู่มือกำรพัฒนำองค์กำร ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย, 2551 ส ำนักงำน ก.พ.ร.  

ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำมนิยมชมชอบ ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ 

แนวทาง กระบวนการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก ำกับ ควบคุม ติดตำม ประเมินผล 

ข้อร้องเรียน 
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CS 4 : ส่วนราชการมีวิธีการในการสื่อสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อรักษาความสัมพันธ์ และตอบสนองความต้องการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  

 

 

 

A • มีการวิเคราะห์และคัดเลือกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญกับองค์การ  
• มีแนวทางและวิธีการในการสื่อสาร สร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย  

D • มีการจัดกิจกรรมในการสื่อสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  

R/I • ส่วนราชการมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น  
• ส่วนราชการมีการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงให้เห็นถึง

การปรับปรุงการให้บริการ  
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข่าวสารข้อมูล มีความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดี

กับส่วนราชการ 
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การใช้ช่องทาง Social Network ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของช่องทางการ
สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ หรือเครือข่าย เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสื่อสารท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
เสียมากขึ้น แต่องค์การต่างๆ ก็ต้องคอยบริหารช่องทาง
เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ 
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CS 5 : ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และท าให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล  

  

 

 

 

A • ส่วนราชการมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล  

D • รวบรวม วิเคราะห์ และบ่งช้ีถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาข้อร้องเรียน และด าเนินการจัดการ 
ข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

R/I • ระบบการจัดการข้อร้องเรียนสามารถตอบสนอง และแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียนได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิผล  

• ส่วนราชการสามารถน าบทเรียนที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและบริการ  
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ มีข้อร้องเรียนลดลง ไม่เกิดข้อร้องเรียนซ้ า  



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis and Knowledge Management) 
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IT 1 : ส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม ตัววัดผลการด าเนินงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการและ 
ผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  

  

 

 

 

A • แสดงวิธีการเลือก รวบรวม ตัววัดการด าเนินงานที่ส าคัญของส่วนราชการ เพื่อใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้า และผลส าเร็จของการด าเนินงานของส่วนราชการ  

D • แสดงตัววัดที่ส าคัญของส่วนราชการที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานของส่วนราชการ  

• รวบรวม ติดตามผลการด าเนินงานตามตัววัดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินการ
โดยรวม  

R/I • การแสดงให้เห็นถึงระบบการวัดผลที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ  
เพื่อใช้ติดตามผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การด าเนินการ  

• ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย สามารถน าไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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IT 2 : ส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม ตัววัดผลการด าเนินงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการและ 
ผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  

  

 

 

 

A • แสดงระบบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่น าไปส่การปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

D • มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการเพื่อประเมินผลส าเร็จของส่วนราชการ 
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  

• น าผลของการทบทวนไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงองค์การ  

R/I • เกิดการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  
• แสดงให้เห็นถึงผลการทบทวนผลการด าเนินการเพื่อน าไปส่การคาดการณ์ผลการด าเนินการใน

อนาคตและน าไปส่การสร้างโอกาสในการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
• เชื่อมโยงการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการไปสู่การจัดท าสารสนเทศเพื่อใช้ในการ

วางแผนยุทธศาสตร์ 
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IT 3 : ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชนแ์ก่องค์การ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ  

  

 

 

 

A • แนวทางและวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การ  
• แนวทางการค้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

D • มีการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่  
• มีการน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปถ่ายทอดและขยายผล  

R/I • แสดงถึงการมีองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่องค์การ และน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ รวมถึงการพัฒนากระบวนการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

• เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล  
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การจัดการความรู้  
CMP :กระบวนการ/
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและจูงใจให้
เข้าร่วมกิจกรรม KM 
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ตัวอย่าง : แผนการจัดการความรู้  
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IT 4 : ส่วนราชการมีวิธีการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการมีความครอบคลุม 
ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับ
ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ  

  

 

 

 

A • แนวทางและวิธีการท่ีส่วนราชการน าไปใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศ 
มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยและปลอดภัย  

• แนวทางในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีรูปแบบท่ีใช้งานง่าย  

D • แสดงฐานข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญท่ีส่วนราชการได้พัฒนาให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง 
ทันสมัย และปลอดภัย  

• แสดงระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

R/I • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
ส่วนราชการ  
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การจัดการความพร้อมใช้งานของระบบ IT  กรมสรรพสามิต (รางวัล PMQA หมวด 4 ปี 2556) 

ที่มำ : รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ประจ ำปี พ.ศ. 2556, หน้ำ 82 พิมพ์ครั้งที่ 1 เอกสำรเผยแพร่โดยส ำนักงำน ก.พ.ร.   
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การจัดการความพร้อมใช้งานของระบบ IT  กรมสรรพสามิต (รางวัล PMQA หมวด 4 ปี 2556) 

ท่ีมา : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจ าปี พ.ศ. 2556, หน้า 84 พิมพ์ครั้งท่ี 1 เอกสารเผยแพรโ่ดยส านักงาน ก.พ.ร.   

ข้อมูลสารสนเทศ 3 ระดับ  
ระดับที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศส าหรับระดับปฏิบัติการ เป็น
สำรสนเทศขั้นพื้นฐำนของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กรม
สรรพสำมิต   
ระดับที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Management 
Information System – MIS) 
ระดับที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศด้านยุทธศาสตร์  
เก็บข้อมูลแผนงำน/โครงกำร กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
แยกตำมประเภทของแผน เช่น แผนงำนตำมค ำรับรองฯ 
แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ / แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี เป็นต้น 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน : กรมสรรพสามิต (รางวัล PMQA หมวด 4 ปี 2556) 

ท่ีมา : เอกสารเผยแพร ่: รางวัลคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั  ประจ าปี พ.ศ. 2556 หน้า 87, ส านักงาน ก.พ.ร. 

ผู้บริหาร 

กระบวนงาน 

จดัท ายทุธศาสตร์ 

สร้างนวตักรรม 

พฒันาการให้บริการ 

จดัการความรู้ 

การใช้ประโยชน์ 



หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากร (Workforce) 
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กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความสอดคลอ้ง

เชิงยุทธศาสตร ์
 นโยบาย แผนงาน และมาตรการดา้นทรพัยากรบุคคล 

 การบรหิารก าลงัคนกลุ่มที่มีทกัษะและสมรรถนะสูง 
 การสรา้ง พฒันา และสบืทอดต าแหน่ง 

 การวางแผนและบรหิารก าลงัคน 

ประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 การรกัษาไวซ่ึ้งขา้ราชการที่จ  าเป็นตอ่การบรรลุ 
     เป้าหมาย  

 ความพึงพอใจตอ่นโยบาย/มาตรการ 
     การบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
 ระบบการบรหิาร 
     ผลการปฏิบตังิาน 

ประสิทธิภาพของการบริหาร

ทรพัยากรบุคคล 
 กิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 ระบบฐานขอ้มูล 

 เทคโนโลยเีพื่อการบรหิารทรพัยากรบุคคล  

 ความคุม้ค่าของค่าใชจ้า่ยในกิจกรรมการบรหิาร 
     ทรพัยากรบุคคล 

ความพรอ้มรบัผิด 

ดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 ความโปรง่ใสของกระบวนการ 
     และพรอ้มรบัการตรวจสอบ 

 การตดัสนิใจบนหลกัความสามารถ 
     หลกัคุณธรรมหลกันิตธิรรม หลกัสทิธิมนุษยชน 

คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน 

 ความพึงพอใจตอ่สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
     และระบบงาน 
 สวสัดิการและสิง่อ  านวยความสะดวก 
 ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูป้ฏิบตังิาน 
     ทุกระดบั 

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 103 
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HR 1 :  ส่วนราชการมีการจัดท าแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนบัสนนุยุทธศาสตร์ แผนดังกล่าวได้มี
การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังบุคลากร รวมถึงได้น าแผนไปปฏิบัติเพื่อให้งานของสว่นราชการบรรลุผลส าเร็จ  

  

  

 

 

 

A • แสดงแผนเตรียมบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล และ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

D • แสดงการด าเนินการตามแผนเตรียมบุคลากร ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

R/I • มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีระบบงานและสมรรถนะที่สอดคล้องและ
น าไปสู่ การบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์การ 



ความเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร   

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

กลยุทธ์

แผนปฏิบตัิ

ผลสมัฤทธ์ิบุคลากร

ผลสมัฤทธ์ิองคก์ร

แผนกลยุทธท์รพัยากรบุคคล

HRM HRD

แผน

ยุทธศาสตร์

องคก์ร

Balanced
Scorecard

HR Scorecard

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

กลยุทธ์

แผนปฏิบตัิ

ผลสมัฤทธ์ิบุคลากร

ผลสมัฤทธ์ิองคก์ร

แผนกลยุทธท์รพัยากรบุคคล

HRM HRD

แผน

ยุทธศาสตร์

องคก์ร

Balanced
Scorecard

HR Scorecard

ทีม่า : ส านักงาน ก.พ. 
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HR 2 : ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
และสวัสดิภาพในการท างานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว  

 

  

  

 

 

 

A • แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสุขภาพ
และ สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร  

D • มีการส ารวจปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อประเมินและจัดท าแผนงานและ
แนวทางในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ  

• แสดงผลของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการท างานของบุคลากร  

R/I • องค์การมีสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ และความปลอดภัย 
ในการท างานที่ดีและมีความเหมาะสม  

• แสดงให้เห็นว่าการปรับสภาพแวดล้อมในการท างานมีส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ที่ดีขึ้นของบุคลากร  
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HR 3 : ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัววัดที่ใช้ในการประเมิน
ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร  

 

  

  

 

 

 

A • มีแนวทางวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร  
• แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์และสร้างความผูกพันของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม
บุคลากร  

D • แสดงผลของการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในส่วนราชการ  
• มีวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มในการสร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ  

R/I • แสดงให้เห็นว่าผลจากการสรางความผูกพันช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ อย่าง 
มีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ  

• บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จ  
• มีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์การและความส าเร็จของส่วนราชการ 
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ทีม่า : ส านักงาน ก.พ. 

เป้าหมายสูงสุดของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
The Power of Engaged Employees 

Say 
Consistently speak 

positively about       

the organization to          

co-workers, potential 

employees, and 

customers. 

Stay 
Have an intense 

desire to be a 

member of the 

organization 

Strive 
Exert extra effort and 

engage in behaviors 

that contribute to 

business success 
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ทีม่า : ส านักงาน ก.พ. 

Gallup 12 Qs to gauge employee engagement 
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HR 4 : ส่วนราชการมีการจัดท าระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ
และการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  

 

  

  

 

 

 

A • มีการวิเคราะห์ความต้องการขององค์การในด้านศักยภาพของบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากร 
เพ่ือรองรับความต้องการขององค์การในปัจจุบันและอนาคต  

• แสดงแนวทางและวิธีการสร้างระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ขององค์การ  

• แสดงแนวทางและวิธีการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  

D • มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางและวิธีการในการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มบุคลากรแต่ละกลุ่ม  
• การน าผลของการประเมินไปสู่การปรับปรุงระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร  

R/I • การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  
• บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับความต้องการขององค์การและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต  
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ทีม่า : ส านักงาน ก.พ. 

การก าหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

ระบุเหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

ระบุวัตถุประสงค์ 

ตัวอย่าง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ (เป็นหลักเกณฑ์กลางที่ใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันของหน่วยงาน) 
• เนื้อหาหลักสูตร : ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
• คุณสมบัติของวิทยากร/ผู้สอน : วิทยำกรต้องมีควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่อบรมไม่น้อย 
  กว่ำ 5 ป ี
• เทคนิคการฝึกอบรม : ในกำรอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีสัดส่วนกำรบรรยำยต่อกำร Workshop เป็น 60:40 
• ความเหมาะสมของผู้เข้าอบรม/ผู้เรียน : กรณีกำรจัดอบรมแบบมี Workshop ต้องมีผู้เข้ำอบรมไม่เกิน 30 คน 
• สถานที่ใช้ฝึกอบรม/ห้องเรียน : กำรจัดสถำนที่ต้องเหมำะสมกับหัวข้อกำรอบรมและกิจกรรมที่ใช้  
• การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม : กำรอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีกำรวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำอบรม 
  ก่อนเริ่มกำรอบรมทุกครั้ง 

ก าหนดหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพ 



หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ (Operation Focus) 
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http://speckyboy.com/2013/10/18/collaboration-designers-copywriters/
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PM 1 :  ส่วนราชการมีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างาน 
ทีส่ าคัญ รวมถึงมีวิธีการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ทีส่ าคัญทั้งหมด 

  

  

 

 

 

A 

• มีการก าหนดผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์การที่มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความต้องการของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  

• แนวทางและวิธีการในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญของส่วนราชการ  

• มีแนวทางและวิธีการในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญของ
องค์การ  

D • มีข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์การ 

R/I 
• การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ  
• แสดงให้เห็นว่าการออกแบบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการลดรอบระยะเวลา การลด

ต้นทุน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  114 
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“ข้อก าหนดที่ส าคัญ” (Key Requirement) หมายถึง สิ่งที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนด 
ด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า และการลดต้นทุน    

“กระบวนการท างานที่ส าคัญ” หรือ “กระบวนการสร้างคุณค่า” หมายถึง กระบวนการส าคัญที่สร้าง 
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ  
 “กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ” ได้แก ่ กระบวนการที่มีความส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่
สร้าง คุณค่าให้แก่ส่วนราชการและการปฏิบัติงานประจ าวัน 

การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าต้องค านึงถึงการตอบสนองส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
• องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง   
• ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
• การควบคุมค่าใช้จ่าย   
• ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพ (ประหยัด ทันเวลา คุ้มค่า)   
• ปัจจัยเรื่องประสิทธิผล (ออกแบบการท างานได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
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 เครื่องมือการบริหารจัดการ 
1. การจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการ  (Process Requirements Determination) 
2. การวิเคราะหก์ระบวนการด้วย SIPOC Model (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, 
Customers)  
3. การออกแบบกระบวนการ การพัฒนาและการส่งมอบ (Process Design, Development and  
   Delivery)  
4. การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
5. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

“กระบวนการท างานที่ส าคัญ” หรือ “กระบวนการสร้างคุณค่า” หมายถึง กระบวนการส าคัญที่สร้าง 
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ  
 “กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ” ได้แก ่ กระบวนการที่มีความส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่
สร้าง คุณค่าให้แก่ส่วนราชการและการปฏิบัติงานประจ าวัน 



ตัวอย่าง “ข้อก าหนดที่ส าคัญ” (Key Requirement) และตัวชี้วัดของผลผลิต การบริการและกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)  
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PM 2 :  ส่วนราชการมีการปฏิบัติงานของกระบวนการที่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ มีการก าหนดตัววัด
หรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการควบคุม และปรับปรุง
กระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการด าเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ 

  

  

 

 

 

A 

• มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สอดคล้องกับผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้  

• มีระบบในการควบคุมและติดตามกระบวนการ และก าหนดตัวชี้วัดให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ  

D 
• การสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปฏิบัติ  
• มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้  
• การทบทวนผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของกระบวนการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ  

R/I 
• แสดงความเชื่อมโยงของผลตัวชี้วัดกระบวนการ กับผลการด าเนินงานและคุณภาพของผลผลิต 

และการบริการที่ส่งมอบ  
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PM 3 :  ส่วนราชการมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อปรับปรุงผลผลิต การบริการ 
และผลการด าเนินการ และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียของกระบวนการ  

  

 

 

 

A 
• แนวทางและวิธีการท่ีส่วนราชการใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดข้อผิดพลาด  
การท างานซ้ า และการสูญเสียของกระบวนการ  

D 
• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ  
• โครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ (ยกตัวอย่างกระบวนการที่ได้ปรับปรุง)  

R/I 

• แสดงให้เห็นผลการด าเนินการของกระบวนการมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น โดยมีการรวบรวม
สารสนเทศของกระบวนการอย่างเป็นระบบ  

• น าสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ  
• แสดงให้เห็นถึงการลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียของกระบวนการ  



120 

PM 3 :  ส่วนราชการมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ปรับปรุงผลผลิต  
การบริการ และผลการด าเนินการ และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสีย
ของกระบวนการ  

  

 

 

 

เครื่องมือการบริหารจัดการ 
1. การปรับแต่งกระบวนงานให้ง่ายขึ้น (Work Simplification) 
2. การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 
3. แนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการลด
ความสูญเสีย ทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาชน (Lean Government) 

4. หลักการผลิตแบบท่ีไม่มีของเสียเกิดขึ้นเลย  (Zero Defect) 
5. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
6. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (Benchmarking)   
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PM 4 :  ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพบิัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้ค านึงถึง
การป้องกัน ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการและการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 

  

 

 

 

A 

• มีการประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ตามพันธกิจที่ส าคัญขององค์การ  

• แสดงแผนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การท างานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  

D 
• การสื่อสารและซักซ้อมให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ  
• มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ  

R/I • แสดงให้เห็นความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการ  
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เครื่องมือการบริหารจัดการ 
1. แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency Planning)  
2.การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management) 
3.มาตรฐานสากล BS25999 Business Continuity Management   

PM 4 :  ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพบิัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
ได้ค านึงถึงการป้องกัน ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 
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PM 5 :  ส่วนราชการมีวิธีการในการพิจารณาโอกาสในการสร้างให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชนไ์ดใ้นกระบวนการท างาน 

  

 

 

 

A • แสดงแนวทางและวิธีการในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในส่วนราชการ  

D 
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรมในการท างาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ท าให้เกิด
นวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการท างาน  

R/I 

• เกิดนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงการบริการและการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ 
ต่อองค์การ  

• นวัตกรรมที่เกิดขึ้นตอบสนองต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริการและการปฏิบัติงาน  

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผลของส่วนราชการ 
รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  “นวัตกรรม” เป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยีหรือผลผลิตซึ่งอาจเป็น
ของใหม่มาปรับใช้ เพื่อการท างานในรูปแบบใหม่ 
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หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
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RM 1  ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ) 

RM 2 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดค า
รับรองการปฏิบัติราชการมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (ความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 

RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามท่ีระบุไว้ในลักษณะส าคัญขององค์การ) 

RM 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
(ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากร้อยละค่าเฉลี่ย
จากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนงาน/ 
โครงการของกิจกรรมท้ังหมด ) 

หมวด 7 : ผลลัพธ์การด าเนินการ 
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RM 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร  
(วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนสร้างความผูกพันที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของผลการ
ด าเนินงานทีป่ฏิบัติไดจ้ริงตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม เปรียบเทียบกับแผนงาน/ โครงการของกิจกรรมทั้งหมดที ่
ส่วนราชการก าหนดไว้) 

RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ใชผ้ลประเมิน
จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)) 

RM 7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการน าองค์การของผู้บริหาร  
การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็น  
1) การก าหนดทิศทางขององค์การ  
2) การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์การให้บุคลากรรับรู้  
3) การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ  
4) การให้ความสาคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์การ และ  
5) การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บริหารในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ 

หมวด 7 : ผลลัพธ์การด าเนินการ 
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RM 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ) 

RM 9 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ
กระบวนการทีส่ าคัญ (วัดผลส าเร็จของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุนที่ส าคัญ) 

 RM 10 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ
ความรู้ตามแผนจัดการองค์ความรู้ (ความส าเร็จของการจัดการความรู้ (1 ประเด็นยุทธศาสตร์ต่อ 1 องค์
ความรู)้ โดยประเมินจากผลสัมฤทธ์ิจากการจัดการความรู้ ) 

หมวด 7 : ผลลัพธ์การด าเนินการ 
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การรายงานผลการด าเนินงานในระบบ Cer FL 

ค าอธบิายผลการด าเนินงาน

ของสว่นราชการ  

ท าเคร ือ่งหมายในชอ่ง “ใช”่ ถา้ด าเนินการ และ 

“ไม่ใช”่ ถา้ไม่ม/ีหรอืไม่ไดด้ าเนินการ 

2 ประเด็นส าคญัในแต่ละรหสัและผลลพัธ ์

การด าเนินการ (Early Result)  

ทีใ่หน้ ้าหนักมากกว่าประเด็นอืน่ 

จะขดีเสน้ใตไ้ว ้



การสมัครขอรับรางวัล PMQA  
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ขั้นตอนการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2560 
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สรุปแบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัล PMQA 
มี 2 รูปแบบ 
• กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ Awards.opdc.go.th 

(1) แบบฟอร์มที่ 1 (รอบที่ 1) 
(2) แบบฟอร์มที่ 3 (รอบที่ 1) 
(3) แบบฟอร์มที่ 4 (รอบที่ 1) 

• ดำวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม น ำมำกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วส่งโดยอัพโหลดไฟล์ทำงเว็บไซต์ 
Awards.opdc.go.th 
(1) แบบฟอร์มที่ 2 (รอบที่ 1) 
(2) แบบฟอร์มที่ 5 (รอบที่ 2) 
(3) แบบฟอร์มที่ 6 (รอบที่ 2) 
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แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะส าคัญขององค์การ 
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แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินความพร้อมขอรับรางวัล PMQA 
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• ความเป็นระบบ หมำยถึง แนวทำง/กระบวนกำรมีกำรระบุระยะเวลำ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบกำรติดตำม
ประเมินผล แนวทำง/กระบวนกำรอย่ำงชัดเจน 

• ประสิทธิผล หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถที่กระบวนกำรสำมำรถตอบสนองจุดประสงค์และเป้ำหมำย 
ที่ตั้งไว้ โดยก ำหนดตัวชี้วัดแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำร 

• นวัตกรรม หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำมส ำคัญต่อกำรปรับปรุงบริกำร กระบวนกำร และกำรปฏิบัติกำรของ
องค์กร รวมทั้งกำรสร้ำงคุณค่ำใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• สอดคล้อง หมำยถึง ควำมสอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันของระบบต่ำงๆ ในหน่วยงำน (แผน กระบวนกำร 
สำรสนเทศ กำรตัดสินใจด้ำนทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ กำรวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้) เพื่อสนับสนุน
เป้ำประสงค์ที่ส ำคัญ) 

• บูรณาการ หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกันของ (แผน กระบวนกำร ข้อมูลและสำรสนเทศ  
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ กำรวิเครำะห์) เพื่อสนับสนุนเป้ำประสง์ที่ส ำคัญ 
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• ความเป็นระบบ หมำยถึง แนวทำง/กระบวนกำรมีกำรระบุระยะเวลำ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบกำรติดตำม
ประเมินผล แนวทำง/กระบวนกำรอย่ำงชัดเจน 

• ประสิทธิผล หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถที่กระบวนกำรสำมำรถตอบสนองจุดประสงค์และเป้ำหมำย 
ที่ตั้งไว้ โดยก ำหนดตัวชี้วัดแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำร 

• นวัตกรรม หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำมส ำคัญต่อกำรปรับปรุงบริกำร กระบวนกำร และกำรปฏิบัติกำรของ
องค์กร รวมทั้งกำรสร้ำงคุณค่ำใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• สอดคล้อง หมำยถึง ควำมสอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันของระบบต่ำงๆ ในหน่วยงำน (แผน กระบวนกำร 
สำรสนเทศ กำรตัดสินใจด้ำนทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ กำรวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้) เพื่อสนับสนุน
เป้ำประสงค์ที่ส ำคัญ) 

• บูรณาการ หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกันของ (แผน กระบวนกำร ข้อมูลและสำรสนเทศ  
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ กำรวิเครำะห์) เพื่อสนับสนุนเป้ำประสง์ที่ส ำคัญ 



Self-Assessment Questionnaire 

1.1 กำรน ำองค์กำรโดยผู้บริหำรของ 
ส่วนรำชกำร 

แบบฟอร์ม 3 



Self-Assessment Questionnaire 

1.2 กำรก ำกับดูแลองคก์ำรและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 



Self-Assessment Questionnaire 

2.1 กำรจัดท ำยุทธศำสตร์และกลยุทธ ์



Self-Assessment Questionnaire 

2.2 กำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัต ิ



Self-Assessment Questionnaire 

3.1 สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 



Self-Assessment Questionnaire 

3.1 สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 



Self-Assessment Questionnaire 

3.2 กำรสร้ำงควำมผูกพนั 



Self-Assessment Questionnaire 

3.2 กำรสร้ำงควำมผูกพนั 



Self-Assessment Questionnaire 

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุง
ผลกำร ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 



Self-Assessment Questionnaire 

4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุง
ผลกำร ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 



Self-Assessment Questionnaire 

4.2 กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 



Self-Assessment Questionnaire 

5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร 



Self-Assessment Questionnaire 

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร 



Self-Assessment Questionnaire 

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 



Self-Assessment Questionnaire 

6.2 ประสิทธิผลกำรปฏิบตัิกำร 



7.1 ผลลัพธ์ด้ำนประสทิธิผลและกำรบรรลุพนัธกิจ 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้ควำมส ำคญักับผูร้ับบริกำรและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 

แบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 ที่เก่ียวข้อง 



Self-Assessment Questionnaire 

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองคก์ำรและกำรก ำกับดูแล 



Self-Assessment Questionnaire 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต 

7.6 ผลลัพธ์ด้ำนประสทิธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรห่วงโซ่อปุทำน 
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• แบ่งกลุ่มออกเป็น 6-7 กลุ่ม ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 รายหมวด 1 กลุ่ม: รับผิดชอบการประเมิน 1 หมวด  

• ให้เวลากลุ่มละไม่เกิน 2 ชั่วโมง   
• ตอบเกณฑ์ฯ แต่ละรหัสในหมวดที่รับผิดชอบ และอธิบายตาม A/D/RI ระบุชื่อข้อมูล 
และเอกสารประกอบการด าเนินงาน ที่จะใช้ในการอธิบายแก่ผู้ตรวจประเมิน พร้อมทั้ง 
ประเมินความพร้อมขอรับรางวัล PMQA ลงในแบบประเมินตนเอง (Self Assessment 
Questionnaire) ตาราง Excel ตามแบบฟอร์ม 3 

• แลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีผู้แทนน าเสนอทีละกลุ่ม ใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ 20 นาที  



การเตรียมรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ท่ีมา : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ฉบับท่ี 2 ส านักงาน ก.พ.ร.  

• ลักษณะส าคัญขององค์การ : อธิบายให้ได้ถึงแนวคิดระบบบริหารจัดการ การก ากับดูแลตนเองที่ดี 
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน และความต้องการขององค์การที่เป็นต้นเหตุ หรือพื้นฐานส าคัญ
ในการน าไปก าหนดหรือออกแบบระบบการบริหารจัดการในหมวดต่างๆ  

• หมวด 1 การน าองค์การ : เน้นภาวะผู้น า บทบาทของผู้บริหาร การชี้น า การสั่งการ ไปในทิศทางที่
สะท้อนถึงความยั่งยืน การปฏิบัติตามธรรมาภิบาล มีการก ากับดูแลองค์การที่ดี ปฎิบัติตาม
กฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

• หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : ต้องสามารถอธิบายถึงวิธีการจัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการน าไปปฏิบัติและการทบทวนหรือสามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนให้ตอบรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง วิธีการติดตามความก้าวหน้าและ
วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในระยะต่างๆ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
 



การเตรียมรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกล่ม อธิบายได้ถึงวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการในการค้นหา 
รวบรวมและใช้สารสนเทศผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : แสดงวิธีการวิเคราะห์ และทบทวนผลการ
ด าเนินงาน การจัดการความรู้ที่เป็นระบบ เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ และการ
บริหารจัดการด้าน IT ที่มีประสิทธิภาพ 

• หมวด 2 การมุ่งเน้นบุคลากร : แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ วิธีการในการวางแผนด้านทรัพยากร
บุคคล ที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และความต้องการขององค์การ มีเป้าหมาย
และแนวทางการด าเนินงานด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน เพื่อให้บุคลากรมีผลการ
ด าเนินงานที่ดี และมีความผูกพันกับองค์การ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่องค์กร
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่
 



การเตรียมรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : ต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง
ผลผลิตและการบริการ กระบวนการท างานและประสิทธิผลของระบบปฏบัติการเพื่อส่งมอบคุณค่า
แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย และส่งผลให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

• หมวด 7ผลลัพธ์การด าเนินการ : แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของกระบวนการในหมวด 1-6 ที่สอดคล้อง
กัน สามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าการด าเนินการในหมวด 1-6 นั้น ส่งผลให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดีในหมวดที่ 7 ได้อย่างไร  



THANKS! 
Any questions? 
You can find me at 
✘ Bongkot@tris.co.th 
✘ TRIS Corporation.,Ltd . Tel: 02-231-3011  


