


 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ 

รูปยอดเขาสูง มีดวงดาวเจิดจรัสอยู่ด้านบน ฉากหลังเป็นผืนธงโบกสะบัด 

องค์ประกอบ 

ดวงดาวเปล่งประกายสุกใส หมายถึง ความสําเร็จ จุดหมาย จุดสูงสุด ความเป็นเลิศ 

ยอดเขาสูง หมายถึง หนทางยาวไกล ต้องมานะบากบ่ัน ต้องก้าว เดินไปอย่างช้าๆ 
ด้วยความระมัดระวัง และ ม่ันคง 

ผืนธงโบกสะบัด หมายถึง ความยินดีในความสําเร็จท่ีมอบให้กับองค์การท่ีได้รับรางวัล 

ความหมาย 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลสูงสุดท่ีมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซ่ึงได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวม
กับความต้ังใจจริงของทุกคนในองค์การ เพ่ือนําพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award) เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐท่ี

ดําเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดําเนินการปรับปรุงองค์การตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น 

 การดําเนินการท่ีผ่านมา สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ดําเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Fundamental Level) ปีละ 2 หมวด จนครบถ้วนท้ัง 6 หมวด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือให้การ
พัฒนาของส่วนราชการเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยั่งยืน โดยนําพ้ืนฐานแนวคิดมาจากสาระสําคัญของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและนํามาผนวกกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับ
ของการพัฒนาองค์การข้ันต้น เพ่ือให้ส่วนราชการนําไปใช้เป็นกรอบการประเมินท่ีสามารถบ่งชี้ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 การส่งเสริมให้ส่วนราชการได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านการดําเนินการในภาค
สมัครใจ เป็นการดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และมุ่งเข้าสู่องค์การท่ีเป็นเลิศ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการ
บริหารรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ โดยกําหนดให้มีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด ซ่ึงการกําหนดรางวัลดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด “การปรับปรุงทีละข้ัน” เม่ือส่วนราชการใดผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level)  ครบทุกหมวดแล้ว จะได้รับ
การรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  (Certified Fundamental Level)  
และเม่ือส่วนราชการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องจนมีความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดนั้นๆ และพัฒนาไปสู่ “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” ต่อไป (ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2556 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ด้านการนําองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลฯ หมวด 1 

ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 
 

รางวัลฯ หมวด 2 

ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

รางวัลฯ หมวด 3 

ด้านการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ 
 

รางวัลฯ หมวด 4 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

รางวัลฯ หมวด 5 

ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 
 

รางวัลฯ หมวด 6 

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เปิดให้สมัครประจําปี พ.ศ. 2556 

เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 

หมวด 1  หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4  หมวด 5  หมวด 6  หมวด 7  

รางวัลคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 

ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Fundamental Level)  
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 ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2550 
(เล่มเหลือง ดังภาพท่ี 2) และต้องมีคะแนนรวมมากกว่า 300 คะแนน 

 สําหรับหมวดท่ีขอรับรางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากการดําเนินการในหมวดท่ี
ขอรับรางวัลต้องโดดเด่นเป็นพิเศษ (มีผลการดําเนินการเทียบเท่า Band 4 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ปี พ.ศ. 2550 หน้า 112) 

 คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับหมวดท่ีขอรับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
(มีผลการดําเนินการเทียบเท่า Band 3 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2550 หน้า 113) 

ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หมวด เกณฑ์การให้
คะแนน 

รางวัล
หมวด 1 

รางวัล
หมวด 2 

รางวัล
หมวด 3 

รางวัล
หมวด 4 

รางวัล
หมวด 5 

รางวัล
หมวด 6 

1 120 60 30 30 30 30 30 
2 80 20 40 20 20 20 20 
3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5 
4 80 20 20 20 40 20 20 
5 100 25 25 25 25 50 25 
6 110 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 55 

7.1 100 30 30 25 25 25 25 
7.2 100 25 25 30 25 25 25 
7.3 100 25 25 25 25 25 30 
7.4 100 25 25 25 30 30 25 

คะแนนรวม 300 300 300 300 300 300 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 

2. เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 ส่วนราชการระดับกระทรวง โดยต้องเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกระทรวง ซ่ึงเป็นการประเมิน
รวมทุกหน่วยงานภายในกระทรวง 

 ส่วนราชการระดับกรม โดยต้องเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกรม ซ่ึงเป็นการประเมินรวมทุก
หน่วยงานภายในกรม 

 ส่วนราชการระดับจังหวัด โดยต้องเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของจังหวัด ซ่ึงเป็นการประเมินรวม
ทุกส่วนราชการประจําจังหวัดท่ีเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา 

 หน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

 หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะ
พิจารณาคุณสมบัติของแต่ละหน่วยงานเป็นรายกรณี ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2557 

 

 
 ต้องผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) 

 สามารถเสนอขอรับรางวัลรายหมวดได้ไม่เกิน 3 หมวด 

 การเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การต้องไม่เกิน 50  หน้า หากเขียนเกินจะไม่พิจารณา
หน้าท่ีเกิน 

 รูปแบบรายงาน ให้ใช้ Font “TH SarabunPSK” Size 16 ต้ังค่าหน้ากระดาษแบบ “ขอบบน-ซ้าย ห่าง 
3.0 cm ล่าง-ขวา ห่าง 2.5 cm” 

 

 

1. ส่วนราชการท่ีได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) แล้ว จัดส่งไฟล์เอกสาร
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ทาง email: pmqa@opdc.go.th ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย 

(1) เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเบ้ืองต้น (แบบฟอร์มท่ี 1) 
(2) ลักษณะสําคัญขององค์การโดยสรุป 1 หน้า (แบบฟอร์มท่ี 2) 
(3) แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลรายหมวด (แบบฟอร์มท่ี 3) 
(4) ตัวชี้วัดหมวด 7 ท่ีเก่ียวข้องกับหมวดท่ีขอรับรางวัล (แบบฟอร์มท่ี 4) 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. คัดกรองเอกสารเบื้องต้น และแจ้งผลการคัดกรองให้ส่วนราชการทราบทาง 
email เดียวกับท่ีส่วนราชการใช้ส่งเอกสารมาตามข้อ 1. 

   กรณีส่วนราชการจัดส่งเอกสารการสมัครเบ้ืองต้น ภายหลังวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะแจ้งผลการคัดกรอง หลังจากวันท่ีได้รับเอกสาร 10 วัน 

5. ข้ันตอนการพิจารณาการให้รางวัล ประจําปี พ.ศ. 2556 

3. ส่วนราชการที่สามารถสมัครขอรับรางวัล 

4. เงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล 
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3. ส่วนราชการท่ีผ่านการคัดกรองเอกสารเบ้ืองต้น จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ 
(Application Report) ไม่เกิน 50 หน้า (แบบฟอร์มท่ี 5) จํานวน 1 เล่ม/หมวดท่ีสมัคร พร้อมด้วย CD บรรจุไฟล์ 
1 แผ่น จัดส่งมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินการ และแจ้งผลการกลั่นกรองให้ส่วนราชการทราบ 
5. ส่วนราชการท่ีผ่านการกลั่นกรองตามข้อ 4. จะได้รับการตรวจประเมิน ณ พ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน (Site Visit) 
6. สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการตรวจประเมินต่อ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพ่ือพิจารณาให้รางวัล 

 ดังภาพท่ี 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
  

ตรวจประเมินระยะท่ี 1  
เป็นการตรวจจากรายงาน Application Report  

โดยคณะกรรมการกลั่นกรอง 

    ส่วนราชการจัดทําเอกสารการสมัครเบ้ืองต้น  ประกอบด้วย 
1. เอกสารการสมัครเบ้ืองต้น 
2. ลักษณะสําคัญองค์การโดยสรปุ 1 หน้า (ขยายความได้อีกไม่เกิน 1 หน้า) 
3. แบบประเมินความพร้อมขอรบัรางวัลฯ รายหมวด พร้อมรายช่ือ

หมวดและเหตุผลในการคัดเลือกหมวดท่ีเสนอขอรับรางวัล 
4. ตัวช้ีวัดหมวด 7 ท่ีเก่ียวข้องกับหมวดท่ีขอรับรางวัล 

    และส่งสกพร. ทาง pmqa@opdc.go.th ภายในวันท่ี 31 พ.ค. 56 

สกพร. แจ้งให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  
(Application Report) 

และส่งสกพร. ภายในวันท่ี 31 ก.ค. 56 

สกพร. คัดกรองเอกสารการสมัครเบ้ืองต้น และ
แจ้งกลับ 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

สกพร.แจ้งส่วนราชการพร้อมข้อมลู
ป้อนกลับ 

ตรวจประเมินระยะท่ี 2  
เป็นการตรวจประเมินในพ้ืนท่ี (Site Visit) 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 
อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณา

สรุปผลการตรวจ และเสนอ ก.พ.ร. เพ่ือทราบ สกพร.แจ้งส่วนราชการรับรางวัลฯ 
ผ่าน 
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ระยะเวลา กิจกรรม 

27-28 พฤษภาคม 56 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนรายงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2556 

ภายใน 
31 พฤษภาคม 2556 

ส่วนราชการส่งเอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเบ้ืองต้น 
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ทาง email: pmqa@opdc.go.th 

ภายใน 
31 กรกฎาคม 56 

ส่วนราชการท่ีส่วนราชการท่ีผ่านการคัดกรอง จัดส่งรายงานผลการดําเนินการ
พัฒนาองค์การ (Application Report) มายังสํานักงาน ก.พ.ร. 

สิงหาคม 56 
- 

กันยายน 56 

คณะกรรมการฯ ตรวจคัดกรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของรายงาน 

ตรวจประเมินในพ้ืนท่ี ณ ส่วนราชการ (หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจจาก 
Application Report) 

กันยายน 55 สรุปผลรางวัล และจัดพิธีมอบรางวัล พร้อมรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ปฏิทินการขอสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2556  



 7  

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

แบบฟอร์มการสมัคร 
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แบบฟอร์มที่ 1 
เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเบื้องต้น 

 

1. ชื่อหน่วยงาน ................................................................................................................ 

2. ประเภทหน่วยงาน 
� ส่วนราชการระดับกระทรวง  � ส่วนราชการระดับกรม 
� ส่วนราชการระดับจังหวัด  � สถาบันอุดมศึกษา 
� หน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน  � หน่วยงานย่อย 

3. มีความประสงค์สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน ........... หมวด 
(ไม่เกิน 3 หมวด) 
� หมวด 1 ด้านการนําองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
� หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 
� หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
� หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ 
� หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
� หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

4. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

ชื่อ-สกุล ......................................................................................... 

ตําแหน่ง ........................................................................................ 

โทรศัพท์ ................................................................... โทรสาร..................................................................... 

Email ........................................................................................... 

5. รายการท่ีจัดส่ง 

� แบบฟอร์มท่ี 1 เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบฟอร์มนี้) 
� แบบฟอร์มท่ี 2 ลักษณะสําคัญขององค์การโดยสรุป 
� แบบฟอร์มท่ี 3 แบบประเมินความพร้อม 
� แบบฟอร์มท่ี 4 ตัวชี้วัดในหมวด 7 ท่ีเก่ียวข้องกับหมวดท่ีเสนอขอรับรางวัล 
 
หมายเหตุ:  เอกสารแบบฟอร์มท่ี 5 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ ส่วนราชการจัดส่งเม่ือ

ได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการแล้ว 

 



ผูส้ง่มอบและพันธมติร:

ความตอ้งการ:

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี:

ความตอ้งการ:

สมรรถนะหลักขององคก์ร:

ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ:์ (ดา้นธุรกจิ ปฏบิัตกิาร บคุลากร สังคม)

ปัจจัยเปลี+ยนแปลงที+สําคัญ:

วสิัยทัศน:์

พันธกจิ:

คา่นยิม:

งบประมาณ:

รายได:้

จํานวนบคุลากร:

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ:

ระบบการทบทวนและปรับปรงุผลการดําเนนิงาน:

ภารกจิ/บรกิารหลัก:

คณุลักษณะโดดเดน่ของภารกจิ/บรกิาร

ลกูคา้:

ความตอ้งการ:

ปัจจัยแหง่ความสําเร็จ:

ความทา้ทายเชงิกลยทุธ:์ (ดา้นธุรกจิ ปฏบิัตกิาร บคุลากร สังคม)

สภาพแวดลอ้มการแขง่ขัน:

แบบฟอรม์ที+ 2   ลักษณะสําคัญขององคก์ารโดยสรุป 1 หนา้



กรม

สถาบนัอดุมศกึษา

หนว่ยงานอื�นๆ

หนว่ยงานยอ่ย

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3

หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6

หมวด 7

ระดบัผลคะแนน
Certified FL รายหมวด

(ตรวจสอบจากผล Certified FL ที#สํานักงาน ก.พ.ร. แจง้ใหท้ราบ)

แบบฟอรม์ที� 3

แบบประเมนิความพรอ้มขอรบัรางวลั PMQA

เหตผุล
ในการเลอืกหมวด

จงัหวดั

ชื�อหนว่ยงาน:

หมวดที�เสนอ
ขอสมคัรรบัรางวลั:



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5
หมวด 1 การนําองคก์ร
1.1 การนําองคก์ร ก. การกําหนดทศิทางของสว่นราชการ

1 ผูบ้รหิารของสว่นราชการมกีารกําหนดวสิยัทศัน์ พันธกจิ คา่นยิม เป้าประสงค์
ระยะสัน้และระยะยาว และผลการดําเนนิการทีค่าดหวงัไว ้รวมทัง้การถา่ยทอด
ใหบ้คุลากรในสว่นราชการนําไปปฏบิตัิ
- ผูบ้รหิารไดคํ้านงึถงึความตอ้งการหรอืผลประโยชนข์องผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี โดยยดึหลกัความโปรง่ใสและความชดัเจน
- ผูบ้รหิารมกีารการสือ่สารเรือ่งดงักลา่วแบบ 2 ทศิทางอยา่งชดัเจนเป็น
รปูธรรมไปสูบ่คุลากรทกุคน รวมทัง้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีสํ่าคญั 
โดยผา่นระบบการนําองคก์ร

2 ผูบ้รหิารของสว่นราชการมกีารสรา้งบรรยากาศ
- เพือ่ใหเ้กดิการกระจายอํานาจการตดัสนิใจ  นวตักรรม และความคลอ่งตวัใน
การปฏบิตังิาน
- เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้ทัง้ในระดบัสว่นราชการและผูป้ฏบิตังิาน
- เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรทํางานอยา่งถกูตอ้งตามกฎระเบยีบและหลกัจรยิธรรม

ข. การกํากบัดแูลตนเองทีด่ ี
3 สว่นราชการมกีารดําเนนิการในการกํากบัดแูลตนเองทีด่เีกีย่วกบัปัจจัยสําคญั

ตอ่ไปนี้
- ความรับผดิชอบของผูบ้รหิารของสว่นราชการตอ่การดําเนนิการของสว่น
ราชการ
- ความรับผดิชอบดา้นการเงนิ และการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ
- การปกป้องผลประโยชนข์องประเทศและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ค. การทบทวนผลการดําเนนิการของสว่นราชการ
4 ผูบ้รหิารของสว่นราชการไดม้กีารทบทวนผลการดําเนนิการของสว่นราชการ

เพือ่ประเมนิความสําเร็จของการบรรลเุป้าประสงคท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพือ่
นํามาปรับปรงุความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา

5 สว่นราชการมกีารกําหนดตวัชีว้ดัทีสํ่าคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการทบทวน และ
สรปุผลการทบทวนทีผ่า่นมา

6 ผูบ้รหิารของสว่นราชการมกีารนําผลการทบทวนดงักลา่ว มาจัดลําดบั
ความสําคญั เพือ่ใหเ้กดิการปรับปรงุทัง้อยา่งตอ่เนื่อง และอยา่งกา้วกระโดด 
รวมทัง้ใชเ้ป็นโอกาสในการสรา้งนวตักรรม และนําไปสูก่ารปฏบิตัทิัว่ทัง้สว่น
ราชการและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

7 สว่นราชการมกีารประเมนิผลการนําของผูบ้รหิารของสว่นราชการ และนําผล
การทบทวนดงักลา่วไปใชป้รับปรงุระบบการนําองคก์รของคณะผูบ้รหิารและ
หวัหนา้งานทกุระดบั

Average

0 1 2 3 4 5
1.2 ความรับผดิชอบตอ่สงัคม ก. ความรับผดิชอบตอ่สงัคม

8 สว่นราชการมกีารทบทวนระบบการกํากบัดแูลในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบ
ทางลบตอ่สงัคม

9 สว่นราชการมกีารกําหนดกระบวนการ ตวัชีว้ดั เป้าประสงคห์ลกั ๆ และ
เป้าหมายในการจัดการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบทางลบ (การบรกิาร
และการดําเนนิการของสว่นราชการ)

10 สว่นราชการมกีารคาดการณล์ว่งหนา้ถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ตอ่สงัคมอนั
เนื่องจากการดําเนนิการของตนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมถงึการเตรยีมการ
เชงิรกุในประเด็นดงักลา่ว

ข. การดําเนนิการอยา่งมจีรยิธรรม 
11 สว่นราชการไดกํ้าหนดแนวทางและวธิปีฏบิตัใินการดําเนนิการอยา่งมจีรยิธรรม

ทัว่ทัง้องคก์ร

ค. การใหก้ารสนับสนุนตอ่ชมุชนทีสํ่าคญั
12 สว่นราชการมกีารสนับสนุนและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กช่มุชนทีสํ่าคญั

ตอ่สว่นราชการ 
- สว่นราชการมวีธิกีารเลอืกชมุชนทีสํ่าคญักบัสว่นราชการ
- สว่นราชการมวีธิกีารเลอืกกจิกรรมทีจ่ะสนับสนุนชมุชน
- ผูบ้รหิารของสว่นราชการและบคุลากรมสีว่นรว่มในการพัฒนาชมุชนดงักลา่ว

Average
Average Category 1

Self-Assessment Questionnaire

ScoreCategory/Item No. Question 

Category/Item No. Question Score



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5

2.1 การจัดทํายทุธศาสตรแ์ละ
กลยทุธ์

ก. กระบวนการจัดทํายทุธศาสตร์

1 สว่นราชการมกีระบวนการในการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละจัดทํากลยทุธท์ัง้
ระยะสัน้และระยะยาว โดยระบขุัน้ตอนและผูเ้กีย่วขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน

2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตรแ์ละจัดทํากลยทุธ์ สว่นราชการไดนํ้าปัจจัยสําคญั
 ไดแ้ก่
- ความตอ้งการ ความคาดหวงัทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 
- สภาพการแขง่ขนัและความสามารถ (Core competency) ของสว่นราชการ
 สภาพในการแขง่ขนัของประเทศเชงิเปรยีบเทยีบ 
- นวตักรรมและการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยแีละดา้นอืน่ ๆ ทีสํ่าคญัซึง่มี
ผลตอ่บรกิารและการดําเนนิการของสว่นราชการมาประกอบการพจิารณา
- จดุแข็งและจดุออ่น รวมถงึทรัพยากรบคุคลและทรัพยากรอืน่ๆ ของสว่น
ราชการ
- โอกาสในการปรับเปลีย่นทรัพยากรทีม่อียูไ่ปใชก้บับรกิารหรอืกจิกรรมทีม่ี
ความสําคญักวา่
- ความเสีย่งในดา้นการเงนิ สงัคมและจรยิธรรม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และดา้น
อืน่ ๆ
- การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิระดบัประเทศหรอืระดบัโลก
- ลักษณะเฉพาะของสว่นราชการ (เชน่ ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ขอ้จํากดัดา้น
พืน้ที ่กฎระเบยีบ)
- จดุแข็ง จดุออ่นของสว่นราชการหรอืองคก์รอืน่ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกนั

ข. เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์
3 มกีารจัดทําประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ และกลยทุธท์ี่

สําคญั โดยกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และลําดบัความสําคญัของเป้าประสงค์

4 ในการกําหนดประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ และกลยทุธ ์
ไดม้กีารพจิารณาถงึความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธข์ององคก์ร 
มคีวามสมดลุระหวา่งโอกาสกบัความทา้ทายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของสว่น
ราชการและความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีสํ่าคญัทัง้หมด

Average

0 1 2 3 4 5
ก. การถา่ยทอดแผนปฏบิตักิารไปสูก่ารปฏบิตัิ

5 สว่นราชการมกีารจัดทําแผนปฏบิตัริาชการ และถา่ยทอดแผนเพือ่นําไปปฏบิตัิ
 ใหบ้รรลเุป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์มกีารจัดสรรทรัพยากร 
เพือ่ใหม่ั้นใจวา่สามารถปฏบิตักิารตามแผนไดสํ้าเร็จ  และทําใหผ้ลทีเ่กดิขึน้
จากการปฏบิตัติามแผนมคีวามยัง่ยนื

6 หากมกีารเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัในการใหบ้รกิาร และผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี สว่นราชกามกีารดําเนนิการเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลง
ดงักลา่ว

7 แผนหลักดา้นทรัพยากรบคุคลตอบสนองเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละกล
ยทุธแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ

8 สว่นราชการมกีารตดิตามผลการดําเนนิงานหลักทีสํ่าคญัผา่นตวัชีว้ดัเพือ่
ตดิตามความคบืหนา้ของแผนปฏบิตัริาชการ และมกีารใชต้วัชีว้ดัเพือ่ให ้
แผนปฏบิตัริาชการโดยรวมสามารถนํามาเสรมิใหส้ว่นราชการทัง้หมดมุง่ไปใน
แนวทางเดยีวกนั

ข. การคาดการณ์ผลการดําเนนิการ
9 สว่นราชการมกีารตดิตามผลการดําเนนิงานผา่นตวัชีว้ดัโดยเปรยีบเทยีบกบั

เป้าประสงคท์ีกํ่าหนดไว ้ผลการดําเนนิการทีผ่า่นมา ผลการดําเนนิการของ
คูแ่ขง่หรอืเกณฑเ์ปรยีบเทยีบทีสํ่าคญั

Average
Average Category 2

2.2 การถา่ยทอดกลยทุธเ์พือ่
นําไปปฏบิตัิ

No. Question 

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ์

Self-Assessment Questionnaire

Category/Item No. Question 

Category/Item 

Score

Score



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5

3.1 ความรูเ้กีย่วกบัผูร้ับบรกิาร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ก. ความรูเ้กีย่วกบัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1 สว่นราชการมกีารกําหนดและจําแนกกลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และคํานงึถงึผูร้ับบรกิารทีพ่งีมใีนอนาคตมาประกอบการพจิารณา

2 สว่นราชการมกีารรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัหลัก ๆ 
ของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่ และไดนํ้าขอ้มลูตา่ง ๆ 
จากผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมาใชใ้นการวางแผนปฏบิตังิาน และ
การปรับปรงุกระบวนการ รวมถงึการพัฒนาการบรกิารใหม ่ๆ

3 สว่นราชการมกีารทบทวนและปรับปรงุวธิกีารรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการ
และความคาดหวงัของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหเ้หมาะสมและ
ทันสมัยอยูเ่สมอ

Average

0 1 2 3 4 5
ก. การสรา้งความสมัพันธก์บัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

4 สว่นราชการมกีารสรา้งความสมัพันธก์บัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
เพือ่ตอบสนองความคาดหวงัและสรา้งความประทับใจใหแ้กผู่ร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

5 สว่นราชการมกีารกําหนดรปูแบบการตดิตอ่ และวธิปีฏบิตัแิละแนวทางใน
การตดิตอ่กบัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

6 สว่นราชการมกีระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมกีาร
ตดิตามดแูลวา่ขอ้รอ้งเรยีนเหลา่นัน้ไดร้ับการแกไ้ขอยา่งมปีระสทิธผิลและ
ทันทว่งทตีามกระบวนการทีกํ่าหนดไว ้รวมทัง้มกีารรวบรวมและวเิคราะหข์อ้
รอ้งเรยีนทัง้หมดเพือ่ใชใ้นการปรับปรงุการดําเนนิการของสว่นราชการเิอง
และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ ๆ

7 สว่นราชการมวีธิสีรา้งความสมัพันธก์บัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
รวมทัง้วธิกีารตดิตอ่เกมาะสมและทันสมัยอยูเ่สมอ

ข. การวดัความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

8 สว่นราชการมกีารวดัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่ และนําไปใชป้รับปรงุการดําเนนิการของ
สว่นราชการ

9 สว่นราชการมกีารตดิตามเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลับทีเ่กีย่วกบัคณุภาพการ
บรกิารอยา่งรวดเร็ว และสามารถนําไปใชป้รับปรงุการดําเนนิการของ
สว่นราชการ

10 สว่นราชการมกีารหาขอ้มลูและใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบในดา้นความพงึ
พอใจของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

11 สว่นราชการมกีารปรับปรงุแนวทางในการวดัความพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหเ้หมาะสมและทันกบัการเปลีย่นแปลงความ
ตอ้งการของกลม่ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยูเ่สมอ

Average
Average Category 3

Self-Assessment Questionnaire

Category/Item No. Question Score

หมวด 3 การใหค้วามสําคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Category/Item No. Question Score

3.2 ความสมัพันธแ์ละความพงึ
พอใจของผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5

ก. การวดัผลการดําเนนิการ

1 สว่นราชการมกีารเลอืกและรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศ ทีม่คีวามสอดคลอ้ง
และเชือ่มโยงกนั เพือ่ใชใ้นการตดิตามผลการปฏบิัตงิาน และผลการดําเนนิการ
ของสว่นราชการโดยรวม รวมทัง้มกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศเหลา่นีม้า
สนับสนุนการตัดสนิใจในระดับตา่ง ๆของสว่นราชการ และสนับสนุนใหเ้กดิ
นวตักรรม

2 สว่นราชการมกีารเลอืกขอ้มลูและสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบจากภายนอกมา
ใชส้นับสนุนการตัดสนิใจในสว่นราชการ และสนับสนุนใหเ้กดินวตักรรม

3 ระบบการวดัผลการดําเนนิการและตัวชีว้ดัไดม้กีารปรับปรงุและทบทวนเพือ่ทํา
ใหเ้หมาะสมและทันสมัยอยูเ่สมอ รวมทัง้ระบบการวดัผลการดําเนนิการมคีวาม
ไวในการบง่ชีถ้งึการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วหรอืไมไ่ดค้าดการณ์ ทัง้จากภายใน
และภายนอก
่ข. การวเิคราะหผ์ลการดําเนนิการ

4 สว่นราชการมกีารวเิคราะหแ์ละนําเสนอผลในเรือ่งสําคัญ ๆ เพือ่ชว่ยใหผู้บ้รหิาร
ของ
สว่นราชการนําผลการวเิคราะหนั์น้ มาใชใ้นการทบทวนผลการดําเนนิการของ
่ ํ ไปใ ใ้ ิ ์ ์5 สว่นราชการมกีารสือ่สารใหผู้ป้ฏบิัตงิานในทกุระดับไดรั้บทราบถงึผลการ
วเิคราะห ์เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูสนับสนุนการตัดสนิใจในการปฏบิัตงิานของพวกเขา
อยา่งมปีระสทิธผิล

Average

0 1 2 3 4 5
ก. ความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูและสารสนเทศ

6 สว่นราชการมกีารดําเนนิการอยา่งเป็นระบบเพือ่ใหข้อ้มลูและสารสนเทศที่
ตอ้งการมคีวามพรอ้มใชง้าน และทําใหบ้คุลากร ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
 และองคก์รอืน่ ๆ ทีป่ฏบิัตงิานเกีย่วขอ้งกนัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศ
ดังกลา่ว

7 สว่นราชการมกีารดแูลเพือ่ใหอ้ปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัสารสนเทศทีใ่ชใ้น
สว่นราชการมคีวามเชือ่ถอืได ้ปลอดภัย และใชง้านงา่ย

8 ขอ้มลูและสารสนเทศทีต่อ้งการใช ้ และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัสารสนเทศ มคีวาม
เหมาะสมและทันสมัยอยูเ่สมอ

ข. การจัดการความรู ้
9 สว่นราชการมวีธิกีารจัดการความรูอ้ยา่งบรรลผุล

- มกีารรวบรวมและถา่ยทอดความรูข้องบคุลากรภายในองคก์รอยา่งเป็นระบบ 
- มกีารรวบรวมและถา่ยทอดความรูท้ีม่ปีระโยชนจ์ากผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี และหน่วยงานอืน่
- มกีารแสวงหา รวบรวมและแลกเปลีย่นวธิกีารปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ

10 สว่นราชการมรีะบบการจัดการเพือ่ใหข้อ้มลูและสารสนเทศ และความรูข้องสว่น
ราชการ ครอบคลมุ รวดเร็ว ถกูตอ้ง ทันสมัย เชือ่มโยง น่าเชือ่ถอื เขา้ถงึงา่ย มี
การตรวจสอบ มสีว่นรว่มในกระบวนการขอ้มลู ปลอดภัย และรักษาความลับ

Average
Average Category 4

Self-Assessment Questionnaire

Category/Item No. Question Score

หมวด 4  การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

Category/Item No. Question Score

4.2  การจัดการสารสนเทศ
และความรู ้

4.1 การวดัและวเิคราะหผ์ลการ
ดําเนนิการของสว่นราชการ



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5
หมวด 5 การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล

5.1 ระบบงาน ก. การจัดและบรหิารงาน
1 สว่นราชการมรีะบบงาน ทีส่ง่เสรมิใหบ้คุลากรเกดิความรว่มมอื ความคดิรเิริม่ การ

กระจายอํานาจการตัดสนิใจ นวตักรรม  ความคลอ่งตัว และทันตอ่ความตอ้งการของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยูเ่สมอ

2 ในการจัดระบบงาน สว่นราชการไดคํ้านงึถงึวฒันธรรมและความคดิทีห่ลากหลาย
ของบคุลากรและของชมุชนซึง่สว่นราชการมปีฏสิมัพันธด์ว้ยมาพจิารณา

3 สว่นราชการมกีารสือ่สารการแลกเปลีย่นความรูห้รอืทักษะระหวา่งบคุลากรภายใน
สว่นราชการอยา่งมปีระสทิธผิล

ข. ระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของบคุลากร
4 สว่นราชการไดใ้ชร้ะบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของบคุลากร และแจง้ผล

เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาและปรับปรงุการทํางานใหเ้กดิผลปฏบิัตงิานทีด่ขีองบคุลากร
รายบคุคล รวมทัง้มวีธิกีารยกยอ่งชมเชย การใหร้างวลัและสิง่จงูใจ

ค. การจา้งงานและความกา้วหนา้ในการงาน
5 สว่นราชการมกีารกําหนดคณุลักษณะและทักษะทีจํ่าเป็นของบคุลากรในแตล่ะ

ตําแหน่ง
6 สว่นราชการมรีะบบการสรรหา วา่จา้ง และรักษาบคุลากรทีด่ไีวก้บัองคก์ร

7 สว่นราชการมแีผนการเตรยีมบคุลากรสําหรับตําแหน่งผูบ้รหิาร หรอืตําแหน่งทีม่ี
ความสําคัญตอ่ภารกจิหลักของสว่นราชการ และสรา้งความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่าร
งานใหก้บับคุลากรท่ัวทัง้สว่นราชการ

8 สว่นราชการมวีธิกีารพัฒนาบคุลากรทีม่าจากทอ้งถิน่นัน้ ๆ ใหม้โีอกาสกา้วหนา้ใน
การปฏบิัตริาชการ

Average

0 1 2 3 4 5
ก. การพัฒนาบคุลากร

9 สว่นราชการมกีารวางแผนพัฒนาบคุลากร เพือ่ใหร้องรับแผนปฏบิัตกิารและผลการ
ดําเนนิการตามทีกํ่าหนดไว ้สรา้งความสมดลุระหวา่งเป้าประสงคทั์ง้ระยะสัน้และ
ระยะยาวกบัความตอ้งการของบคุลากรในดา้นการพัฒนาและความกา้วหนา้ในการ

10 สว่นราชการมวีธิกีารในการศกึษาและฝึกอบรมทีค่รอบคลมุบคุลลากรใหม่ จรยิธรรม 
การบรหิารจัดการ การพัฒนาภาวะผูนํ้า ความปลอดภย อาชวีอนามัย สิง่แวดลอ้มใน
การทํางาน

11 สว่นราชการมกีารหาความจําเป็นและความตอ้งการในการฝึกอบรมจากบคุลากร
ท่ัวไป หวัหนา้งาน และผูบ้ังคับบัญชา มาประกอบการพัฒนาบคุลากร รวมทัง้มี
วธิกีารนําความรูท้ีม่ใีนสว่นราชการมาชว่ยในการพัฒนาบคุลากร

12 สว่นราชการมวีธิกีารในการพัฒนาบคุลากรทัง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ

13 สว่นราชการมกีารสง่เสรมิใหม้กีารนําความรูแ้ละทักษะใหม่ๆ ทีไ่ดจ้ากการศกึษาและ
ฝึกอบรม มาใชใ้นการปฏบิัตงิานอยา่งเป็นระบบ

14 สว่นราชการมกีารประเมนิประสทิธผิลของการศกึษาและการฝึกอบรม

ข. การสรา้งแรงจงูใจและการพัฒนาความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน

15 สว่นราชการมวีธิกีารชว่ยใหบ้คุลากรพัฒนาตนเองใหเ้กดิความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่าร
งาน รวมทัง้ผูบ้รหิารและบังคับบัญชาตามสายงานมบีทบาทชว่ยใหบ้คุลากรบรรลุ
เป้าประสงค์

Average

Category/Item No. Question Score

5.2  การเรยีนรูข้องบคุลากร
และการสรา้งแรงจงูใจ

Self-Assessment Questionnaire

ScoreCategory/Item No. Question 



0 1 2 3 4 5
ก. สภาพแวดลอ้มในการทํางาน

16 สว่นราชการมกีารสง่เสรมิสขุอนามัย ความปลอดภัย การป้องกนัภัย การปรับปรงุ
สภาพแวดลอ้มในการทํางานและอปุกรณ์ ใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิัตงิาน มกีาร
กําหนดเป้าหมายหรอืตัวชีว้ดั รวมทัง้บคุลากรมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิและปรับปรงุ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน

17 สว่นราชการมกีารเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิและภัยพบิัตทิีด่แีละจะทําใหส้ถานที่
ทํางานสามารถดําเนนิภารกจิไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ข. การใหก้ารสนับสนุนและสรา้งความพงึพอใจใหแ้กบ่คุลากร
18 สว่นราชการมกีารกําหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความผาสกุ ความพงึพอใจ และแรงจงูใจ

ของบคุลากรในแตล่ะระดับและแตล่ะประเภท

19 สว่นราชการมกีารสนับสนุนบคุลการในเรือ่งนโยบาย สวสัดกิาร และการบรกิาร โดย
กําหนดใหต้รงกบัความตอ้งการของบคุลากรในแตล่ะระดับและแตล่ะประเภท

20 สว่นราชการมกีารกําหนดตัวชีว้ดัและวธิกีารประเมนิความผาสกุ ความพงึพอใจ และ
การสรา้งแรงจงูใจของบคุลากรแตล่ะระดับแตล่ะประเภท

21 สว่นราชการมกีารนําผลการประเมนิความผาสกุ ความพงึพอใจ และการสรา้ง
แรงจงูใจของบคุลากรมาเชือ่มโยงกบัผลลัพธใ์นการดําเนนิการ เพือ่กําหนดลําดับ
ความสําคัญในการปรับปรงุความผาสกุ ความพงึพอใจ และการสรา้งแรงจงูใจ 
รวมทัง้บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน

Average
Average Category 5

Category/Item No. Question Score

5.3 การสรา้งความผาสกุและ
ความพงึพอใจแกบ่คุลากร



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5

6.1  กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ ก. กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่

1 สว่นราชการมกีารกําหนดกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ทีสํ่าคัญตอ่ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี และการบรรลพัุนธกจิของสว่นราชการ

2 สว่นราชการมกีารจัดทําขอ้กําหนดทีสํ่าคัญของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ โดยนําขอ้มลู
จากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมาประกอบในการจัดทําขอ้กําหนดทีสํ่าคัญ

3 ในการออกแบบกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ สว่นราชการไดม้กีารพจิารณาถงึเทคโนโลยี
ใหม ่องคค์วามรูข้องสว่นราชการ ขัน้ตอน และรอบเวลาในการทํางาน ผลติภาพ การ
ควบคมุคา่ใชจ้า่ย ปัจจัยดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลอืน่ ๆ และเป้าหมายและ
ผลสมัฤทธิข์องภารกจิ รวมทัง้การออกแบบกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หน่วยงานอืน่ เพือ่สง่ผลตอ่ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และบรรลพัุนธกจิ

4 สว่นราชการมตีัวชีว้ดัสําคัญทีใ่ชใ้นการควบคมุและปรับปรงุกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 
เพือ่นําไปปฏบิัตใิหบ้รรลผุลตามเป้าหมายและขอ้กําหนดทีสํ่าคัญ

5 สว่นราชการมวีธิกีารลดคา่ใชจ้า่ยในดา้นการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจ
ประเมนิกระบวนการ หรอืผลการดําเนนิการ รวมทัง้มรีะบบการเตรยีมพรอ้มเพือ่รับมอืกบั
ภัยพบิัตใินภาวะฉุกเฉนิ และป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด การทํางานซ้ํา และความ
สญูเสยีจากการดําเนนิงาน

6 สว่นราชการมรีะบบการปรับปรงุกระบวนการสรา้งคณุคา่ เพือ่ใหผ้ลการดําเนนิการและ
การใหบ้รกิารดขีึน้ และมกีารนําไปเผยแพรแ่ลกเปลีย่นประสบการณ์ภายในหน่วยงาน
และระหวา่งหน่วยงาน

Average

0 1 2 3 4 5
6.2  กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน

7 สว่นราชการมวีธิกีารกําหนดกระบวนการสนับสนุนทีสํ่าคัญ ไวอ้ยา่งชดัเจน

8 สว่นราชการมกีารจัดทําขอ้กําหนดทีสํ่าคัญของกระบวนการสนับสนุน โดยนําขอ้มลู
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมาประกอบใน
การจัดทําขอ้กําหนดทีสํ่าคัญเหลา่นัน้

9 ในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน สว่นราชการไดม้กีารพจิารณาถงึเทคโนโลยใีหม ่
องคค์วามรูข้องสว่นราชการ ขัน้ตอน และรอบเวลาในการทํางาน ผลติภาพ การควบคมุ
คา่ใชจ้า่ย และปัจจัยดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลอืน่ ๆ และเป้าหมายและ
ผลสมัฤทธิข์องภารกจิ และมแีนวทางในการออกแบบกระบวนการสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหน่วยงานอืน่

10 สว่นราชการมกีารกําหนดตัวชีว้ดัสําคัญทีใ่ชใ้นการควบคมุและปรับปรงุกระบวนการ
สนับสนุน เพือ่นําไปปฏบิัตใิหบ้รรลผุลตามเป้าหมายและขอ้กําหนดทีสํ่าคัญ

11 สว่นราชการมวีธิกีารลดคา่ใชจ้า่ยในดา้นการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจ
ประเมนิกระบวนการ หรอืผลการดําเนนิการ รวมทัง้มรีะบบการเตรยีมพรอ้มเพือ่รับมอืกบั
ภัยพบิัตใินภาวะฉุกเฉนิ และป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด การทํางานซ้ํา และความ
สญูเสยีจากการดําเนนิงาน

12 สว่นราชการมรีะบบการปรับปรงุกระบวนการสนับสนุน เพือ่ใหผ้ลการดําเนนิการและการ
ใหบ้รกิารดขีึน้ และมกีารนําไปเผยแพรแ่ลกเปลีย่นประสบการณ์ภายในหน่วยงานและ
ระหวา่งหน่วยงาน

Average
Average Category 6

Self-Assessment Questionnaire

Score

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ

Question Category/Item No. 

Category/Item No. Question Score



พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....
หมวด 7  ผลลพัธก์ารดําเนนิการ
7.1  มติดิา้นประสทิธผิล 1 ตัวชี�วดัที�สําคัญของการบรรลคุวามสําเร็จตามยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ

1.1 - ชื�อตัวชี�วดั

… - …

พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....
7.2  มติดิา้นคณุภาพการ
ใหบ้รกิาร

2 ตัวชี�วดัที�สําคัญดา้นความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

2.1 ชื�อตัวชี�วดั

… - …

3 ตัวชี�วดัที�สําคัญในดา้นคณุคา่จากมมุมองของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึ การ
ที�ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลา่วถงึองคก์รในทางที�ด ีและแงม่มุอื�นของการสรา้ง
ความสมัพันธก์บัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.1 ชื�อตัวชี�วดั

… - …

4 ตัวชี�วดัที�สําคัญของผลการดําเนนิการดา้นขอบเขต ขนาด และประเภทการใหบ้รกิารที�เพิ�มขึ�น

4.1 ชื�อตัวชี�วดั
… - …
5 ตัวชี�วดัที�สําคัญอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

5.1 ชื�อตัวชี�วดั
… - …

พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....
7.3  มติดิา้นประสทิธภิาพ
ของการปฏบิัตริาชการ

6 ตัวชี�วดัที�สําคัญของผลการดําเนนิการดา้นการปฏบิัตกิารของกระบวนการที�สรา้งคณุคา่ 
รวมทั �งผลติภาพ รอบเวลา ผลการดําเนนิการขององคก์รหรอืสว่นราชการที�ทํางานเกี�ยวขอ้ง
กนั รวมถงึตัวชี�วดัประสทิธผิลอื�น ๆ ที�เหมาะสม

6.1 ชื�อตัวชี�วดั

… - …

7 ตัวชี�วดัที�สําคัญของผลการดําเนนิการดา้นการปฏบิัตกิารของกระบวนการสนับสนุน รวมทั �ง 
ผลติภาพ รอบเวลา ผลการดําเนนิการขององคก์รหรอืสว่นราชการที�ทํางานเกี�ยวขอ้งกนั 
รวมถงึตัวชี�วดัประสทิธผิลอื�น ๆ ที�เหมาะสม

7.1 ชื�อตัวชี�วดั

… - …

8 ตัวชี�วดัที�สําคัญของผลการดําเนนิการดา้นงบประมาณ และการเงนิ รวมถงึการควบคมุและ
การลดคา่ใชจ้า่ย

8.1 ชื�อตัวชี�วดั

… - …

9 ตัวชี�วดัที�สําคัญดา้นความรับผดิชอบดา้นการเงนิทั �งภายในและภายนอก
9.1 ชื�อตัวชี�วดั
… - …
10 ตัวชี�วดัที�สําคัญดา้นการปฏบิัตติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และกฎหมาย

10.1 ชื�อตัวชี�วดั
… - …
11 ตัวชี�วดัที�สําคัญดา้นการเป็นองคก์รที�ดใีนการสนับสนุนชมุชนที�สําคัญ

11.1 ชื�อตัวชี�วดั
… - …

พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....
7.4 มติดิา้นการพัฒนา 12 ตัวชี�วดัที�สําคัญของผลการดําเนนิการและประสทิธผิลดา้นระบบงาน

12.1 ชื�อตัวชี�วดั

… - …

13 ตัวชี�วดัที�สําคัญของผลการดําเนนิการดา้นการเรยีนรูแ้ละพัฒนาของบคุลากร
13.1 ชื�อตัวชี�วดั

… - …

14 ตัวชี�วดัที�สําคัญของผลการดําเนนิการดา้นความผาสกุ ความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของ
บคุลากร

14.1 ชื�อตัวชี�วดั

… - …

15 ตัวชี�วดัที�สําคัญของพฤตกิรรมที�มจีรยิธรรม ตัวชี�วดัที�สําคัญของความไวว้างใจของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีที�มตีอ่ผูนํ้าระดับสงูและการกํากบัดแูลตนเองที�ดขีองสว่นราชการ และตัวชี�วดัที�
สําคัญของพฤตกิรรมที�ฝ่าฝืนจรยิธรรม

15.1 ชื�อตัวชี�วดั

… - …

หมายเหต ุ: ขอ้มลูยอ้นหลังอนุโลมใหเ้ป็นราย 6 เดอืนได ้หากมกีารเกบ็ขอ้มลูไมถ่งึ 3 ปี

ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ

ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ
Category/Item No. ชื-อตวัชี0วดั

Category/Item No. ชื-อตวัชี0วดั

ชื-อตวัชี0วดั

แบบฟอรม์ที- 4

ตวัชี0วดัหมวด 7 ที-เก ี-ยวขอ้งกบัหมวดที-เสนอขอรบัรางวลั

ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ

ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ
Category/Item No. ชื-อตวัชี0วดั

Category/Item No. 
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แบบฟอร์มท่ี 5 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) 

 

 

โครงสร้างของรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององค์การ ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่มีคะแนน) 

ส่วนท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ 
ระดับพ้ืนฐาน รวมทุกหมวดประมาณ 15 หน้า (ยกเว้นหมวดท่ีสมัครรางวัล) 

ส่วนท่ี 3 การดําเนินการท่ีโดดเด่นรายหมวด : หมวดละประมาณ 20 หน้า 
(เฉพาะหมวดท่ีสมัครรางวัลฯ ) 

ส่วนท่ี 4 ผลลัพธ์การดําเนินการ : ประมาณ 5 หน้า 

* รวมท้ังหมดไม่เกิน 50 หน้า * 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององค์การ 
 

 

คําอธิบายการตอบคําถาม 
� การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าท่ี ผู้รับบริการ 

หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีอยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
� การตอบคําถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันท้ังในส่วนของ

ลักษณะสําคัญขององค์การ และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
� คําถามท่ีมีเครื่องหมาย (#) เป็นคําถามบังคับท่ีส่วนราชการต้องตอบคําถาม โดยมีข้อมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในเรื่องนั้น ๆ  จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 
� คําถามท่ี ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคําถามท่ีส่วนราชการต้องตอบคําถาม  แต่การตอบ

คําถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ท้ังนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดําเนินการ ให้ส่วนราชการ
ตอบว่า “ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก.......” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุท่ียังไม่ได้ดําเนินการ) 

� คําถามท่ีส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับคําถามในข้อนี้”  

� การตอบคําถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทท่ีสําคัญขององค์การ ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ
คําถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละคําถาม  
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ลักษณะสําคัญขององค์การ 

ลักษณะสําคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการ
ปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ท่ีสําคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมท้ังแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององค์การแสดงบริบทเพ่ือให้เข้าใจส่วนราชการมากข้ึน และเพ่ือชี้นําและจัดลําดับ
ความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศท่ีส่วนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7 ต่อไป 

กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี้ 
 
1. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ท่ีสําคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 

ก. ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ 

(1) 

--    พันธกิจพันธกิจหรือหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (หน้าท่ีตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (##))  
--  มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการมีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  ((##))  

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

(2)  
--  วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร ะไร   

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

(3) 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน การศึกษา อายุ สายงาน 
ระดับตําแหน่ง ข้ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เป็นต้นอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เป็นต้น  ((##))  (ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการ ณ วัน(ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการ ณ วัน
ปัจจุบันท่ีส่วนราชการทําการประเมิน)ปัจจุบันท่ีส่วนราชการทําการประเมิน)  

 .................................................................................................................... ......................................... 
 .................................................................................................................... .........................................
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(4) 
ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบ้างและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบ้าง  ในการในการ

ให้บริการและการปฏิบัติงานให้บริการและการปฏิบัติงาน  ((##))  
 .................................................................................................................... ......................................... 

 .................................................................................................................... ......................................... 
(5) 

ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญท่ีสําคัญอะไรบ้าง (อะไรบ้าง (##))  (ให้ระบุ(ให้ระบุ
เฉพาะท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับเฉพาะท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการส่งมอบบริการหลักการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น)ของส่วนราชการเท่านั้น)  

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

ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์การ 

(6) 
โครงสร้างโครงสร้างองค์การองค์การ  และ วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดีเป็นเช่นใดและ วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดีเป็นเช่นใด  

(ให้ระบุกลุ่มงาน(ให้ระบุกลุ่มงาน//ส่วนส่วน//ฝ่าย ภายใต้สํานักฝ่าย ภายใต้สํานัก//กอง  และระบุอัตรากําลังของกลุ่มงานกอง  และระบุอัตรากําลังของกลุ่มงาน//    ส่วนส่วน //ฝ่าย ฝ่าย ::  
ข้อมูล ณ วันปัจจุบันท่ีส่วนราชการทําการประเมิน)ข้อมูล ณ วันปัจจุบันท่ีส่วนราชการทําการประเมิน)  
.................................................................................................................... .........................................
 .................................................................................................................... ......................................... 

 (7) 
ส่วนราชการหรือส่วนราชการหรือองค์การองค์การท่ีเก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงาน

ใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกันใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน  ((##))  

--    ข้อกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้างข้อกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง  
--    มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไรมีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร  

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

(8) 
--    กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง  ((##))  
--    กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญ

อะไรบ้าง (อะไรบ้าง (##) )   

--    แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไรแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร  ((##))  
.................................................................................................................... .........................................
 .................................................................................................................... ......................................... 
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2. ความท้าทายต่อองค์การ 
 
 เป็นการตอบคําถาม เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
 
ก. สภาพการแข่งขัน 

(9) 
--  สภาพการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วนราชการสภาพการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วนราชการ

ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ) ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)     

--  ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใดประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด    
--    ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเม่ือประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเม่ือ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร    
 .................................................................................................................... .........................................
 .................................................................................................................... ......................................... 
 

(10) 

--  ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร   
--  ปั จ จั ย แ ว ด ล้ อ ม ท่ี เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ซ่ึ ง มี ผ ล ต่ อ ส ภ า พ ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ งปั จ จั ย แ ว ด ล้ อ ม ท่ี เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ซ่ึ ง มี ผ ล ต่ อ ส ภ า พ ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง  

ส่วนราชการคืออะไรส่วนราชการคืออะไร    
 .................................................................................................................... .........................................
 .................................................................................................................... ......................................... 
  

(11) 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ท่ีใดบ้าง ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ท่ีใดบ้าง   

(12) 
ข้อจํากัดในการได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้างข้อจํากัดในการได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง  (ถ้ามี)(ถ้ามี)  

 .................................................................................................................... .........................................
 .................................................................................................................... ......................................... 
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ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(13) 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (##) )   
--  ความท้าทายตามพันธกิจความท้าทายตามพันธกิจ  
--  ความท้าทายด้านปฏิบัติการ ความท้าทายด้านปฏิบัติการ   
--  ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล  

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

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(14) 

แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการเพ่ือให้เกิดผลการ
ดําเนินการท่ีดีอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้างดําเนินการท่ีดีอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง  ((##))  

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

(15) 
ภายในภายในองค์การองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ของมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การองค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร  ((##))  

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

************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26  

ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ืองตามเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
 

ให้อธิบายการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดท่ีไม่ได้เสนอขอรับ
รางวัล โดยอธิบายทีละหมวดให้เห็นว่าหน่วยงานยังสามารถรักษากระบวนการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างดี และมีแนวโน้มของการดําเนินการท่ีต่อเนื่อง และยั่งยืน เขียนอธิบายไม่เกิน 
15 หน้า 

 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3 การดําเนินการที่โดดเด่นรายหมวด 
 

ให้อธิบายผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีแสดงถึงความโดดเด่นในหมวด
ท่ียื่นสมัครรางวัล (ตอบตามเกณฑ์เล่มเหลือง) เขียนอธิบายไม่เกิน 20 หน้า โดยอธิบายเนื้อหาของหมวดท่ีเสนอ
ประมาณ 12 หน้า และประมาณ 8 หน้าอธิบายหมวดท่ีเหลือท่ีทําให้หมวดนี้โดดเด่น (อธิบายเพียงประเด็นท่ี
เก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน) 

 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
 

ให้แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของทุกหมวด (โดยแบ่งเป็น 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ)  

โดยผลลัพธ์ต้องแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินการท่ีมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนหรือไม่ลดลง (ข้ึนกับความ
เหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัดและผลท่ีผ่านมา) อย่างน้อย 3 จุด (มีการวัดผลลัพธ์ในแต่ละปี ซ่ึงอนุโลมให้เป็นราย 
6 เดือนได้ หากมีการเก็บข้อมูลไม่ถึง 3 ปี) เขียนอธิบายไม่เกิน 5 หน้า 

 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก 2 

แนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินการพฒันาองค์การ 
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แนวทางจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 (Application Report) 

 

 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) เป็นเอกสารท่ีสะท้อนให้เห็นระบบบริหาร
จัดการและผลการดําเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นกรอบในการอธิบาย 

 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ เป็นเอกสารท่ีผู้ตรวจประเมินใช้ในการพิจารณา ซ่ึงนับว่ามีความสําคัญมาก 
เพราะในข้ันแรกของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะรู้จักองค์การผ่านเอกสารรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ
เท่าน้ัน ซ่ึงมีเน้ือหาของระบบการบริหารจัดการในองค์การ ท่ีจัดทําข้ึนโดยตอบข้อกําหนด (Requirement) ของหัวข้อ (Item) 
ประเด็นท่ีควรพิจารณา (Area to Address) ตลอดจนคําถามของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างครบถ้วน  

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การท่ีดี ควรมีลักษณะดังน้ี 

- ต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีใช้สื่อสารระหว่าง
องค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนองค์การอ่ืน ๆ ท่ีสนใจนําแนวทางท่ีดีขององค์การไปประยุกต์ใช้ 

- ภาษาถูกต้อง ชัดเจน เป็นทางการ และสละสลวย 
- มีรูปแบบของการนําเสนอท่ีดี สามารถอธิบายระบบขององค์การภายในจํานวนหน้ากระดาษท่ีกําหนดไว้ โดย

อาจใช้การบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล 
- ท่ีสําคัญท่ีสุด รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การต้องถูกต้องและสะท้อนระบบจริงขององค์การ การเขียน

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการปรับปรุงองค์การ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้รางวัล  
- ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรท่ัวท้ังองค์การ 

ประโยชน์ของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ 

 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การ การจัดทํารายงานผล
การดําเนินการพัฒนาองค์การเพ่ือใช้ภายในองค์การจะเป็นเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเองเพ่ือหา
โอกาสในการปรับปรุง ซ่ึงส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจะเป็นเครื่องมือท่ีทําให้องค์การได้รับข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้ตรวจประเมินภายนอกองค์การ เพ่ือนํามาจัดทําแผนปรับปรุงองค์การให้มีระดับความสมบูรณ์สูงข้ึน 

ความท้าทายในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ 

 ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ องค์การอาจต้องเผชิญและจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ดังน้ี 

- ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็น
เครื่องมือหน่ึงท่ีสามารถนํามาใช้ในการจัดการการดําเนินการขององค์การ เพ่ือช่วยในการปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ขีด
ความสามารถ และผลลัพธ์ขององค์การ รวมท้ังใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยเกณฑ์ซ่ึงแสดงถึงระบบการบริหารจัดการ 7 หมวด และ
ประกอบด้วยคําถามต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเสมือนการช้ีนําให้องค์การดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ  

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ไม่ได้ระบุวิธีการ ไม่ได้กําหนดเครื่องมือ และไม่ได้กําหนดว่าองค์การควรมีโครงสร้างอย่างไร แต่
การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์การข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทและขนาดขององค์การ ระดับ
การพัฒนาขององค์การ รวมท้ังขีดความสามารถของบุคลากร 
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- ความสําคัญของลักษณะสําคัญขององค์การ  

ลักษณะสําคัญขององค์การจะทําให้ผู้อ่าน ท้ังบุคลากรในองค์การ รวมถึงผู้ตรวจประเมิน เข้าใจถึงทิศทางการ
ดําเนินงาน และปัจจัยแห่งความสําคัญในการดําเนินการขององค์การ 

คําถามของลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นคําถามประเภท “อะไร” ให้องค์การกําหนดบริบทถึงสิ่งท่ีมีความสําคัญ
ต่อองค์การ โดยจะเช่ือมโยงไปยังคําถามของเกณฑ์ในหมวดต่าง ๆ ซ่ึงเป็นคําถามประเภท “อย่างไร” เพ่ือให้องค์การอธิบายถึง
วิธีการและกระบวนการต่อไป 

- ความเช่ือมโยงระหว่างเกณฑ์ 

องค์การ บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทํางานต้องมีความเข้าใจเรือ่งความเช่ือมโยงระหว่างเกณฑ์ ซ่ึงระบุลักษณะ
ของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ท่ีองค์การบรรลุ  

- ความเข้าใจเรื่องแนวทางการให้คะแนน 

การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการวัดระดับข้ันในการพัฒนาขององค์การ 
(Maturity Level) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ 1 ต้ังรับปัญหา 
องค์การในระดับน้ี มีการปฏิบัติท่ีมีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการ และตอบสนองความต้องการหรือ

ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนใหญ่  

ระดับ 2 แนวทางเร่ิมเป็นระบบ 
องค์การในระดับน้ี อยู่ในข้ันเริ่มต้นของการปฏิบัติการโดยกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าได้ มีการประเมินผล การปรับปรุง 

และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ มีการกําหนดกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ 

ระดับ 3 แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
องค์การในระดับน้ี มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ําเสมอเพ่ือ

การปรับปรุง โดยมีการแบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ กระบวนการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ท่ีสําคัญขององค์การ 

ระดับ 4 แนวทางท่ีมีการบูรณาการกัน 
องค์การในระดับน้ี มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ําเสมอเพ่ือ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรม 
และการแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การทํางานข้ามหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ใช้กระบวนการและตัววัด
ในการติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติการท่ีสําคัญ 

การตอบคําถามในหมวดท่ีเป็นกระบวนการ (หมวด 1 ถึง หมวด 6) องค์การต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
ถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการ ในกระบวนการท่ีใช้เพ่ือให้เกิดผลตามท่ีเกณฑ์ตั้งคําถาม การตอบ
คําถามในหมวดท่ีเป็นผลลัพธ์ องค์การต้องสามารถแสดงถึงระดับของผลการดําเนินการ แนวโน้ม ตัวเปรียบเทียบ และการ
แสดงผลลัพธ์ต้องสอดคล้องกับกระบวนการตามท่ีอธิบายไว้ในหมวดท่ีเป็นกระบวนการด้วย 
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การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ 

 
ลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นจุดเริ่มต้นท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง และช่วยในการ

เขียนรายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน ช่วยในการระบุข้อมูลสําคัญท่ีอาจขาดหายไป และมุ่งเน้นท่ีความต้องการด้านผล
การดําเนินการ รวมท้ังผลลัพธ์ด้วย 

สําหรับทีมงานและบุคลากรในองค์การ ลักษณะสําคัญขององค์การจะทําให้ทุกคนในองค์การเข้าใจถึงทิศทางการ
ดําเนินงาน และปัจจัยแห่งความสําคัญในการดําเนินการขององค์การ 

ทุกคําถามในลักษณะสําคัญขององค์การจะเช่ือมโยงกับกระบวนการซ่ึงอยู่ในเกณฑ์หมวดต่างๆ ดังน้ัน องค์การจึง
ต้องชัดเจนในทุกประเด็น 

 คําถามในลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นคําถาม “อะไร” ซ่ึงต้องการเพียงข้อมูล องค์การไม่ต้องเขียนอธิบายถึง
กระบวนการในข้ันตอนน้ี 

 วิธีการอธิบายลักษณะสําคัญขององค์การ อาจใช้รูปแบบของการพรรณนาหรืออาจนําเสนอโดยใช้รูปแบบของตาราง 

 

การจัดทํารายงานหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) 

 
การเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ เป็นการแสดงถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การ ภายในเน้ือ

ท่ีท่ีจํากัด ดังน้ัน สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงมีดังน้ี 

 1. ตอบให้ครบทุกประเด็น 
 2. ตอบให้ครอบคลุม 
 3. แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การ ต้องแสดงให้เห็นว่า “ทําอย่างไร” ซ่ึงรวมถึงการ
แสดงตัวอย่างประกอบ ตามความเหมาะสมของคําถาม และการจัดสรรเน้ือท่ีจํานวนหน้า 

4. แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ มุ่งไปในทิศทางเดยีวกันกับองค์การและบูรณาการกับประเด็นหลัก
ขององค์การ 
แนวทางการตอบคําถามหมวดกระบวนการ 

ในหมวดท่ีเป็นกระบวนการ ซ่ึงได้แก่ หมวด 1 – 6 มีจุดประสงค์ท่ีจะวินิจฉัยกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดขององค์การ  

การตอบคําถามในหมวดท่ีเป็นกระบวนการ ต้องคํานึงถึงความเช่ือมโยงจากลักษณะสําคัญขององค์การไปสู่การ
ดําเนินงานในแต่ละเกณฑ์ในหมวด 1 - 6 และต้องคํานึงถึงความเช่ือมโยงระหว่างหมวด  

คําถามในหมวดท่ีเป็นกระบวนการมี 2 ลักษณะ และมีแนวทางการตอบ ดังน้ี 

1. การตอบคําถาม “อะไร” 

คําถามในหมวด 1-6 ท่ีถามว่า “อะไร” มี 2 แบบ คือ 

แบบท่ี 1 เป็นคําถามเพียงเพ่ือต้องการทราบว่า ผล แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรือตัวช้ีวัดสําคัญของส่วน
ราชการคืออะไร  

เช่น คําถามในหัวข้อ 2.2 (8) ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง คําตอบ คือ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นต้น 
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แบบท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับกระบวนการท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการน้ัน ซ่ึงคําถามน้ีต้องการคําตอบ
ท่ีมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการวินิจฉัยและสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ หากคําตอบตอบเพียงว่า “ใคร” ก็ไม่เพียงพอ ควร
จะต้องตอบถึงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานด้วย  

เช่น คําถามในหัวข้อ 6.2 ก. (7) กระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญมีอะไรบ้าง คําถามน้ีหากตอบเพียงแค่ช่ือกระบวนการ 
ไม่เพียงพอสําหรับการวินิจฉัย ควรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการน้ันพอสังเขป 

2. การตอบคําถาม “อย่างไร” 

ในการตอบคําถามในหมวด 1 - 6 ท่ีมีคําถาม “อย่างไร” ควรให้ข้อมูลและสารสนเทศของกระบวนการท่ีสําคัญท่ี
แสดงถึงแนวทาง การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการ ดังน้ี 

� แนวทาง (Approach-A) ซ่ึงหมายถึง วิธีการท่ีใช้เพ่ือให้กระบวนการบรรลุผล ซ่ึงแนวทางน้ันต้องสามารถ
นําไปใช้ซ้ําได้ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้ ซ่ึงหมายถึงการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

� การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายความรวมถึงความครอบคลุมและท่ัวถึงของการนํา
แนวทางไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานท่ีควรนําไปใช้ 

� การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีข้ึน โดยการแบ่งปันความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมและการ
ปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

� การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความสอดคล้องท้ังการใช้แนวทาง ตัวช้ีวัด สารสนเทศ การวิเคราะห์ 
ระบบการปรับปรุงท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การ และช่วยเสริมกระบวนการท่ัวท้ัง
องค์การ 

คําตอบท่ีขาดสารสนเทศดังกล่าว หรือคําตอบท่ีเพียงแต่ยกตัวอย่าง จะถูกประเมินว่า “มีสารสนเทศน้อยและไม่
ชัดเจนในระบบการบริหารจัดการ” 

ดังน้ัน ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การของหมวดท่ีเป็นกระบวนการ ต้องคํานึงถึงประเด็นต่อไปน้ี  

1. แสดงให้เห็นถึงแนวทางท่ีเป็นระบบ คือ เป็นแนวทางท่ีทําซํ้าได้ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลให้แนวทางน้ันมีระดับการพัฒนามากข้ึน 

2. แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ โดยแสดงถึงการนําแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
องค์การอย่างสม่ําเสมอตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังปฏิบัติในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมท้ังโอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบ่งปันกับหน่วยงานท่ีเหมาะสมขององค์การเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ขององค์การ 

4. แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการ ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความกลมกลืนระหว่าง กระบวนการ 
แผนงาน ตัวช้ีวัด และการปฏิบัติการ ท่ีทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ 

ประเด็น 4 ข้อแรกน้ี คือ การอ้างอิงตามแนวทางการให้คะแนนน่ันเอง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีองค์การควรคํานึงถึง
นอกเหนือจากการมุ่งเน้นการตอบคําถามตามเกณฑ์เพียงอย่างเดียว  

5. แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวา ซ่ึงจะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 4 ประการ คือ 

(1) ลักษณะสําคัญขององค์การ ควรระบุให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างท่ีสําคัญ 
(2) หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการต่างๆ 

ควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงประเด็นท่ีมุ่งเน้นมากท่ีสุด และอธิบายว่าการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ
สําเร็จได้อย่างไร 

(3) ในการอธิบายการวิเคราะห์และการทบทวนในระดับองค์การ ควรแสดงวิธีการท่ีองค์การวิเคราะห์และ
ทบทวนสารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินการเพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญ 

(4) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความสามารถพิเศษ และกระบวนการ
ทํางานท่ีมีความสําคัญต่อผลการดําเนินการโดยรวมขององค์การ 
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 การแสดงถึงความมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวาในหัวข้อในหมวด 1 - 6 และการติดตามตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกันใน
หัวข้อในหมวด 7 จะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์การดําเนินการ 

6. ตอบข้อกําหนดของหัวข้อต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ และต้องตอบประเด็นพิจารณาทุกประเด็น การตอบคําถามแต่ละ
คําถามในประเด็นพิจารณาอาจตอบแยกกันหรือรวมกันก็ได้  

แม้ว่าคําตอบในแต่ละหัวข้อควรสมบูรณ์ในตัวเองมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ อย่างไรก็ตามคําตอบของแต่ละหัวข้อควร
เสริมซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน จึงควรใช้การอ้างอิงคําตอบในหัวข้ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมแทนท่ีจะให้สารสนเทศซํ้าเดิม โดยใส่
เน้ือหาของกระบวนการท่ีสําคัญไว้ในหัวข้อท่ีเป็นหลัก  

ตัวอย่างเช่น เรื่องการพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากรควรรายงานอย่างละเอียดในหัวข้อ 5.1 และหากต้อง
กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาและการเรียนรู้อีกในหัวข้ออ่ืน ควรอ้างอิงหัวข้อ 5.1 โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดซํ้าเดิม 

สารสนเทศท่ีขาดหายไป จะถือว่าเป็นความบกพร่องในระบบการจัดการผลการดําเนินงานขององค์การ 

7. ใช้รูปแบบท่ีกระชับ เน่ืองจากรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การมีการจํากัดจํานวนหน้าจึงควรใช้
หน้ากระดาษให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด และนําเสนอสารสนเทศให้กระชับ โดยใช้แผนภูมิแสดงการไหลของงาน (Flowcharts) 
ตาราง (Tables) และหัวข้อสั้น ๆ (Bullets) 

 

 องค์การสามารถเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดทํารายงานได้โดยไม่มีข้อจํากัดใด ๆ ท้ังในรูปแบบพรรณนา ตาราง 
และรูปภาพ โดยมีข้อแนะนํากว้าง ๆ ถึงรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 

การตอบแบบพรรณนา เหมาะสําหรับคําถามท่ีต้องการให้รายละเอียดท่ีครบถ้วน วิธีการทํางาน ข้อด้อยของการ
ตอบแบบพรรณนา คือ ใช้เน้ือท่ีบรรยายมาก และผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียนบรรยาย 

การตอบโดยใช้ตาราง นิยมใช้กับคําถามท่ีต้องการคําตอบในรูปของตัวเลข หรือต้องการอธิบายเหตุผลในแต่ละช่อง
ต่อเน่ืองกัน แต่การตอบในรูปแบบน้ีอาจไม่เหมาะสมกับคําถามประเภทท่ีมีรายละเอียดมาก หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวม 

การตอบโดยใช้แผนภาพหรือแผนผัง (Flow หรือ Model) นิยมใช้กับคําถามท่ีต้องการอธิบายภาพรวม ความ
เช่ือมโยงของแต่ละข้ันตอน ข้อด้อยของการตอบคําถามในรูปแบบน้ี คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจแผนภาพหรือแผนผังท่ีแสดง จึงต้อง
อธิบายแผนภาพประกอบด้วย 

การใช้รูปแบบใด ๆ หรือใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน ข้ึนกับความเหมาะสมของแต่ละคําถามและความถนัดของ
ผู้จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การ ท้ังน้ี ผู้เขียนต้องมั่นใจว่ารูปแบบการตอบคําถามใด ๆ ท่ีใช้สามารถให้ข้อมูลท่ี
ตอบสนองต่อคําถามหรือข้อกําหนดของเกณฑ์ และเป็นสิ่งท่ีผู้อ่ืนสามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ง่าย 
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การจัดทํารายงานหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) 

 

หมวด 7 ให้สารสนเทศ “ในขณะท่ีเกิดข้ึนจริง” (ตัวช้ีวัดความก้าวหน้า) เพ่ือประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
ผลผลิตและบริการ โดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการโดยรวม  

แนวทางการตอบคําถามหมวดผลลัพธ์ สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงมีดังน้ี 

� เน้นปัจจัยท่ีสําคัญสุด 
� ให้ข้อมูลจากตัวช้ีวัดท่ีระบุไว้ในหมวดท่ีเป็นกระบวนการ (หมวด 1 - 6) 
� แผนภาพ แผนภูมิ ซ่ึงควรจะมีมากกว่า 90% ของเน้ือหาในหมวดน้ี เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึง

การพรรณนาไม่สามารถทําให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 

การตอบคําถามในหมวด 7 ต้องแสดงข้อมูลระดับของผลการดําเนินการ อัตราการปรับปรุง และข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบของตัววัดหรือดัชนีช้ีวัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการขององค์การ รวมถึงข้อมูลท่ีแสดงความครอบคลุมของการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการ ซ่ึงสัมพันธ์โดยตรงกับการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติและการเรียนรู้ขององค์การ  

หากมีการแบ่งปันความรู้ในเรื่องกระบวนการปรับปรุงและมีการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ควรจะ
แสดงผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกันด้วย  

ดังน้ัน ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองค์การของหมวดท่ีเป็นผลลัพธ์การดําเนินการ ต้องคํานึงถึง
ประเด็นต่อไปน้ี  

1.  มุ่งเน้นผลลัพธ์การดําเนินงานขององค์การท่ีสําคัญ 

การรายงานผลลัพธ์ควรครอบคลุมข้อกําหนดท่ีสําคัญท่ีสุดต่อความสําเร็จขององค์การ ตามท่ีแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด
แล้วในลักษณะสําคัญขององค์การ และหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมท้ังหมวดการจัดการกระบวนการ 

2. ให้ความสําคัญกับข้อกําหนดท่ีสําคัญ 4 ประการ ของแนวทางการให้คะแนนเพ่ือการรายงานผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิผล 

� ระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (Level - Le) ควรรายงานในมาตรวัดท่ี
ชัดเจน เช่น คะแนน จํานวนความผิดพลาด จํานวนความถูกต้อง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

� แนวโน้มของผลการดําเนินการ (Trend - T) เพ่ือแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผล
การดําเนินงานของส่วนราชการ 

� ผลการดําเนินการเปรียบเทียบ (Comparison - C) เพ่ือแสดงผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์การ
อ่ืนท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกัน หรือท่ีเลือกมาอย่างเหมาะสม 

� ความครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ์ (Linkage - Li) เพ่ือแสดงว่ามีการรายงานผลลัพธ์ท่ีสําคัญ
ท้ังหมดและแยกตามกลุ่มท่ีจําแนกไว้ เช่น ตามความสําคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร 
กระบวนการ และกลุ่มการให้บริการ 

3. แสดงข้อมูลแนวโน้มตลอดช่วงเวลาท่ีมีการติดตามแนวโน้ม 

แนวโน้มควรแสดงถึงผลการดําเนินงานในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่เป็นการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต  

ช่วงเวลาระหว่างข้อมูลควรมีความเหมาะสมสําหรับตัววัดแต่ละตัว สําหรับผลลัพธ์ท่ีสําคัญ ๆ ควรแสดงข้อมูลใหม่ด้วย
แม้ว่าจะยังไม่เห็นแนวโน้มหรือผลเปรียบเทียบท่ีชัดเจนก็ตาม 

4. ใช้รูปแบบท่ีกระชับ เช่น กราฟ และตาราง 



 37  

ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และมีจํานวนมาก จึงควรนําเสนอในรูปแบบท่ีกระชับ โดยใช้กราฟและ
ตาราง และเพ่ือความสะดวกในการตีความ ควรแสดงข้อมูลรายละเอียดของกราฟและตารางด้วย 

ในการแสดงกราฟ ควรคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี 

� ระบุตัวเลขกํากับกราฟสําหรับการอ้างอิงถึงกราฟในเน้ือหา โดยใช้ตัวเลขกํากับให้สอดคล้องกับหัวข้อ เช่น 
รูปท่ี 3 ในหัวข้อ 7.1 ควรใช้ตัวเลขกํากับรูปเป็น 7.1–3  

� ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนท้ังสองแกนของกราฟและหน่วยวัดอย่างชัดเจน เช่น ลูกศรช้ีข้ึนแสดงให้เห็นว่า
ตัววัดมีแนวโน้มดี 

� แสดงผลลัพธ์หลาย ๆ ปี และมีเส้นแสดงแนวโน้มข้อมูล 
� แสดงการเปรียบเทียบท่ีเหมาะสมอย่างชัดเจน 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืน เช่น การนําเสนอในรูปอัตราส่วนสําหรับ
ข้อมูลท่ีมีความแตกต่างของขนาด “ควรปรับให้เป็นฐานเดียวกัน”  

ตัวอย่างเช่น การรายงานแนวโน้มความปลอดภัยเป็นจํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียต่อจํานวนพนักงาน 100 คน จะ
มีความหมายมากกว่าการรายงานจํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียไปท้ังหมด โดยเฉพาะถ้าจํานวนพนักงานไม่คงท่ีในช่วงเวลาท่ี
รายงานผล หรือในกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์การอ่ืนท่ีมีจํานวนพนักงานต่างกัน 

5. อธิบายเน้ือหาของผลลัพธ์ด้วย 

นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีคําอธิบายของผลลัพธ์น้ัน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
นัยสําคัญไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม องค์การควรมีคําช้ีแจงประกอบ 

ตัวอย่างการแสดงกราฟพร้อมกับคําอธิบายเน้ือหาของผลลัพธ์ 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกราฟในหัวข้อ 7.2 (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ)  
แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

คําอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ ์  

• กรม ก. มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ท่ี 94% มีแนวโน้มการปรับปรุงท่ีดีข้ึนทุกปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 - 2550 

• ระดับเทียบเคียง กรม 1 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันดีท่ีสุด อยู่ท่ีเกือบ 100% และรักษา
ระดับไว้ได้อย่างคงท่ี  

• ระดับเทียบเคียง กรม 2 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ท่ี 85% แม้จะมีแนวโน้มการ
ปรับปรุงท่ีดีข้ึนทุกปี แต่ยังต่ํากว่ากรม ก. 
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