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รางวัลเลิศรัฐ  

 
รางวัลเลิศรัฐ  รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส าเร็จ  
มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง 

ความหมาย 

เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือน
เพชรน้ าเอกแห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน
จนเป็นที่ประจักษ ์เป็นเพชรน้ าหนึ่ง เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย 

สาขาของรางวัลเลิศรัฐ 

1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ  
เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประชาชนได้รับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 

2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียม
มาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคน  
ในองค์การ เพ่ือน าพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

3. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

รางวัลเลิศรัฐ  
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รางวัลเลิศรัฐ  
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้
ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวม
กับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพ่ือน าพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 
สัญลักษณ์รางวัล 

รูปยอดเขาสูง มีดวงดาวเจิดจรัสอยู่ด้านบน หมายถึง ความส าเร็จ จุดหมาย 
จุดสูงสุด ความเป็นเลิศ เป็นหนทางยาวไกล ต้องมานะบากบั้น ต้องก้าวเดิน  

ไปอย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง และมั่นคง โดยมีผืนธงที่โบกสะบัด 
เป็นความยินดีในความส าเร็จที่มอบให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ 
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รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSE Awards) 

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality) 
เป็นรางวัลที่มอบให้กบัหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการพฒันาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผล
ด าเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น  

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการด าเนินการพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ปีละ 
2 หมวด จนครบถ้วนทั้ง 6 หมวด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยน าพื้นฐานแนวคิด
มาจากสาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และน ามาผนวกกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับของการพัฒนา
องค์การข้ันต้น เพื่อให้ส่วนราชการน าไปใช้เป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งช้ีระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

การส่งเสริมให้ส่วนราชการได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการด าเนินการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งเข้าสู่องค์การที่เป็นเลิศ 
โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการบริหารรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส่วนราชการ  โดยก าหนดให้มีรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ซึ่งการก าหนด
รางวัลดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด “การปรับปรุงทีละขั้น”เมื่อส่วนราชการใดผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)  ครบทุกหมวดแล้ว จะได้รับการรับรองคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) และเมื่อส่วนราชการปรับปรุง
องค์การอย่างต่อเนื่องจนมีความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับ “รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด” ในหมวดน้ัน ๆ และพัฒนาไปสู่ “รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น” และ “รางวัลคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ระดับยอดเยี่ยม” ต่อไป (ภาพที่ 1) 
  

หลักเกณฑ์รางวัลเลศิรฐั  
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ภาพท่ี 1 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 

(ภาพที่ 2)  มาใช้ประกอบการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 

 
ในปี พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ 

(ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน) พัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมอบหมายให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ท าหน้าที่ส่งเสริมและด าเนินการตรวจรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
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ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเกณฑ์
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ข้ึน (ภาพที่ 3) เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และน าไปส่งเสริม เพื่อการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ 
สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแรงจูงใจให้กบัหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้น าเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น เพิ่มเติม อีกประเภทหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
 
 

 1. ประเภทรางวัลท่ีเปิดรับสมัคร 

รางวัลเลิศรัฐ  สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เปิดรับสมัคร 2 
ประเภทรางวัล ได้แก่ 

1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น 

2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประกอบด้วย 6 ประเภท
รางวัล ได้แก่  

 รางวัลหมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 รางวัลหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 รางวัลหมวด 3 ด้านการมุง่เน้นผูร้บับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 รางวัลหมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ 
 รางวัลหมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 รางวัลหมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 
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 2. เกณฑ์การพิจารณารางวัล 

1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น พิจารณาโดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 (PMQA 2558) หรือ เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด พิจารณาโดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 (PMQA 2558) 

 

 

 3. เกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัล 

 1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น 

 กรณีท่ี 1 พิจารณาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558  ทุกหมวด
ต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนน
รวม 400 คะแนนข้ึนไป จึงจะได้รับรางวัลฯ ระดับดีเด่น ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น 

หมวด/หัวข้อ คะแนนเต็ม รางวัลฯ  
ระดับดีเด่น (400) 

1. การน าองค์การ 120 48 
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 80 32 
3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 110 44 
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 100 40 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร 90 36 
6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 100 40 
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 60 24 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 70 28 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 70 28 
7.4 ผลลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 70 28 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 60 24 
7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 70 28 

Total 1000 400 
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 กรณีท่ี 2 พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

 ผลคะแนนรวมของทุกหมวดมากกว่า 400 คะแนน จึงจะได้รับรางวัลฯ ระดับดีเด่น และได้รับ
การรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้า 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
และมีผลการตรวจประเมนิ ระหว่าง 300 - 399 คะแนนข้ึนไป จะได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
ระดับพื้นฐาน 

 
2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

2.1) หมวดที่ขอรับรางวัลจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหมวด ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558  

2.2) ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 300 คะแนนข้ึนไป  

2.3) คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และหมวดอื่น ๆ ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25 ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

หมวด 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

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 
4 100 25 25 25 50 25 25 
5 90 22.5 22.5 22.5 22.5 45 22.5 
6 100 25 25 25 25 25 50 

7.1 60 18 18 15 15 15 18 
7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 17.5 
7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5 
7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 
7.5 60 15 18 15 15 15 15 
7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21 
รวม 1000 300 300 300 300 300 300 
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4. เง่ือนไขการสมัครและพิจารณารางวัล 

1) ประเภทของหน่วยงานท่ีสมัคร 

1.1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และระดับดีเด่นที่ใช้เกณฑ์ PMQA 2558  
ต้องเป็นส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ
ประเภทอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 

1.2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ที่ใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 ต้องเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ที่ถูกก าหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้แก่ กรม จังหวัด และ
องค์การมหาชน 

1.3) ต้องเป็นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และไม่มีเรื่องเสือ่มเสยีปรากฏ
เป็นข่าวในสังคม 

2) เง่ือนไขการสมัคร 
2.1) กรณีสมัครรางวัลฯ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด สามารถเสนอ

ขอรับรางวัลได้ไม่เกิน 3 หมวด 
2.2) กรณีสมัครรางวัลฯ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 หมวด 

2.3) กรณีสมัครทั้งรางวัลฯ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ระดับดีเด่นและรางวัล
รายหมวดในปีเดียวกัน หากผลการพิจารณาผ่านระดับดีเด่น จะไม่พิจารณารางวัลรายหมวดในปีนั้น เนื่องจาก
รางวัลระดับดีเด่นมีระดับคะแนนสูงที่สุด และครอบคลุมการพิจารณาทั้ง 6 หมวด 

2.4) กรณีหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนการประเมินในข้ันตอนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการพัฒนา
องค์การสู่ระบบราชการ 4.0  (Application Report) ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 รวมมากกว่า 350 คะแนน จะได้รับการตรวจรับรองฯ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน 

2.5) กรณีเป็นส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ
ประเภทอื่น ที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2550 ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รายหมวด ในหมวด "เดิม" ที่ "เคย" ได้รับรางวัลแล้ว เพื่อขอรับการตรวจประเมินยืนยันมาตรฐานและ
ความโดดเด่นของการด าเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
พ.ศ. 2558  

2.6) การเขียนรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การต้องไม่เกิน 40 หน้า ในกรณีสมัครรางวัลฯ 
รายหมวด และไม่เกิน 50 หน้า ในกรณีสมัครรางวัลฯ ระดับดีเด่น ตามเกณฑ์ PMQA 2558 ส าหรับกรณี
สมัครรางวัลฯ ระดับดีเด่น ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ต้องไม่เกิน 40 หน้า (หากเขียนเกินจะไม่พิจารณาในส่วน
ของหน้าที่เกิน) 
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2.7) รูปแบบรายงาน ให้ใช้ Font “TH SarabunPSK” Size 16 ตั้งค่าหน้ากระดาษแบบ 
“ขอบบน-ซ้าย ห่าง 3.0 cm ล่าง-ขวา ห่าง 2.5 cm” 

2.8) การจัดส่งรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การให้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ word 
และ PDF ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

 

5. ขั้นตอน และประเด็นการพิจารณาให้รางวัล 

การตรวจพิจารณารางวัลประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  : การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบ้ืองต้น 
หน่วยงานภาครัฐสามารถสมัครขอรับรางวัลได้โดยการกรอกแบบฟอร์มการสมัครในระบบ

ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. (https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ )  ระหว่างวันท่ี 
3 – 25 มกราคม 2562 โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

1) เอกสารการสมัครรางวัลฯ (ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน และรายละเอียดการสมัคร) 
2) ลักษณะส าคัญขององค์การโดยสรุป 1 หน้า ตามเกณฑ์ PMQA 2558 /เกณฑ์ PMQA 4.0 

(แบบฟอร์มที่ 2) 
3) แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล ตามเกณฑ์ PMQA 2558 /แบบการประเมิน

สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (แบบฟอร์มที่ 3) 
4) ตัวช้ีวัดหมวด 7 ที่ครอบคลุมทั้ง 6 มิติ ตามเกณฑ์ PMQA 2558 /เกณฑ์ PMQA 4.0 (แบบฟอร์มที่ 4) 

 

กรณีสมัครรางวัลฯ ตามเกณฑ์ PMQA 2558 

ประเด็นการพิจารณา ในขั้นตอนที่ 1  จะพิจารณาจาก แบบประเมินความพร้อมของส่วนราชการตามเกณฑ์ 
PMQA 2558  และการน าเสนอตัวชี้วัด และผลการด าเนินการของตัวชี้วัดหมวด 7 (ผลลัพธ์การด าเนินการ) ใน 6 มิติ ได้แก่  

มิติที่ 1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ  
- ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ 
- ตัวชี้วัดด้านการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

มิติที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มิติที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
- ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
- ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการท างาน 
- ตัวชี้วัดด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน 
- ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ 

 
  

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
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มิติที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 
- ตัวชี้วัดด้านการน าองค์การ 
- ตัวชี้วัดด้านการก ากับดูแลองค์การ 
- ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
- ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม 
- ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน 

มิติที่ 5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต  
- ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน 
- ตัวชี้วัดด้านการเติบโต 

มิติที่ 6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
- ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
- ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
- ตัวชี้วัดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ทั้งน้ี ส่วนราชการจะต้องน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินการของตัวชี้วัดทั้ง 6 มิติ เป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี โดยในการประเมิน
จะพิจารณาจาก 4 ประเด็น ได้แก่ 

1) ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย (Level-Le)   
2) แนวโน้มของผลการด าเนินการ (Trend-T) แสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการ

ด าเนินงานของส่วนราชการ เปรียบเทียบกับผลการด าเนินการย้อนหลัง 3 ปี 
3) ผลการด าเนินการเปรียบเทียบ (Comparison-C) แสดงผลลัพธ์เม่ือเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์การอ่ืนที่มี

ภารกิจคล้ายคลึงกัน หรือที่เลือกมาอย่างเหมาะสม 
4) ความครอบคลุมและความส าคัญของผลลัพธ์ (Linkage-Li) แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญทั้งหมดและแยกตามกลุ่มที่

จ าแนกไว้  
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กรณีสมัครรางวัลฯ ระดับดีเด่น 
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 

ประเด็นการพิจารณา ในขั้นตอนที่ 1 จะพิจารณาจากผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(หมวด 1 – 6 ) และการน าเสนอตัวชี้วัด และผลการด าเนินการของตัวชี้วัดหมวด 7 (ผลลัพธ์การด าเนินการ) ใน 6 มิติ ได้แก่  

มิติที่ 1 ผลลัพธ์ด้านการบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ  
- ตัววัดตามภารกิจหลัก* 
- ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
- ตัววัดการด าเนินการด้านกฎหมาย 
- ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์* 
- ตัววัดการบรรลุตามยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ 

มิติที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ตัววัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
- ตัววัดด้านความผูกพันและการให้ความร่วมมือ* 
- ตัววัดผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
- ตัววัดผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
- ตัววัดด้านการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

มิติที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ตัววัดด้านจ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร* 
- ตัววัดด้านการเรียนรู้และผลการพัฒนา* 
- ตัววัดด้านความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 
- ตัววัดด้านบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
- ตัววัดด้านบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

มิติที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการการเป็นต้นแบบ 
- จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก* 
- จ านวน Best practice* 
- จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 
- การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 

มิติที่ 5 ผลลัพธ์ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
- การบรรลุผลของตัววัดร่วม* 
- ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
- ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม 
- ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 
- ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

มิติที่ 6 ผลลัพธ์ด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
- การลดต้นทุน* 
- จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
- ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล* 
- ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
- นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
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ทั้งน้ี ส่วนราชการจะต้องน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินการของตัวชี้วัดทั้ง 6 มิติ เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี โดยในการประเมิน
จะพิจารณาจาก 4 ประเด็น ได้แก่ 

1) ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนสอดคล้องตามที่ก าหนดในแต่ละมิติ 
2) ความครบถ้วนของตัววัดในมิติต่าง ๆ โดยในแต่ละหัวข้อให้น าเสนอตัวชี้วัดมา 5 ตัว โดยเลือกจากกลุ่มตัววัดที่

ก าหนดไว้กว้างๆ และต้องน าเสนอตัวชี้วัดในกลุ่มที่แนะน า (ตัววัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน*) มาอย่างน้อย 1 ตัว โดยในแต่ละ
กลุ่มตัววัดอาจมีตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว และไม่ควรน าเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้ าในหัวข้ออ่ืน ๆ 

3) ตัวชี้วัดต้องมีความท้าทายโดยพิจารณาจากการตั้งค่าเป้าหมายที่สูงกว่าผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
4) ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด 
 

 
ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาผลลัพธ์การด าเนินการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการ

ทราบผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ขั้นตอนท่ี 2 : การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) 

หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาในข้ันตอนที่ 1 จัดท าบทสรุปผู้บริหารที่แสดงความโดดเด่น
ของหมวดที่เสนอขอรับรางวัล/ความโดดเด่นของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ 
PMQA 2558/ ความโดดเด่นของการพัฒนาตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และความส าเร็จของการด าเนินการ 
จ านวน  3 – 5 หน้า (แบบฟอร์มที่ 5) และรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) 
(แบบฟอร์มที่ 6) และอัพโหลดไฟล์ในระบบออนไลน์ ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2562 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการ
และผลการด าเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์ PMQA 2558 /เกณฑ์ PMQA 4.0 เป็นกรอบในการอธิบาย 
และในการประเมินจะใช้แนวทางการประเมินใน 4 ประเด็น ได้แก่  

1) แนวทาง (Approach-A) หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซ่ึงแนวทางน้ันต้องสามารถน าไปใช้
ซ้ าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ซ่ึงหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

2) การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการน าแนวทาง
ไปปฏิบัติในทุกส่วนราชการที่ควรน าไปใช้ 

3) การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
และการปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

4) การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความสอดคล้องทั้งการใช้แนวทาง ตัวชี้วัด สารสนเทศ การวิเคราะห์ 
ระบบการปรับปรุงที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การ และช่วยเสริมกระบวนการ
ทั่วทั้งองค์การ 

ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การน้ัน ส่วนราชการต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการของ
องค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ รวมทั้งแสดงให้เห็นความโดดเด่นในการด าเนินการที่ชัดเจน โดยควรมีการอธิบายแนวคิดของ
การด าเนินการ ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ืองจนบังเกิดผล รวมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นผลส าเร็จของการด าเนินการ 
ที่ชัดเจน และควรยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจน
องค์การอ่ืน ๆ ที่สนใจน าแนวทางที่ดีขององค์การไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังต้องมีความถูกต้องและสะท้อนระบบจริงของ
องค์การ ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งม่ัน และความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ 
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นอกจากน้ี การอธิบายการด าเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ควรอธิบายให้ครบทุกประเด็นตามที่ได้ประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ในรอบที่ 1 และอธิบายให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ของการเป็นระบบราชการ 4.0 (ระบบราชการที่เปิดกว้าง
และเชื่อมโยงกัน  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยควรอธิบายว่าหน่วยงานมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบอย่างไร  พร้อมทั้ง เชื่อมโยงให้เห็นผลส าเร็จของการด าเนินการที่ชัด เจน และควร “ยกตัวอย่าง
ประกอบ” การอธิบายด้วย 

 

 

คณะท างานกลั่นกรองเอกสารรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตรวจประเมิน
รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และประชุมสรุปผลการตรวจรายงานผล
การด าเนินการพัฒนาองค์การร่วมกับคณะท างานตรวจประเมินรางวัลฯ ในพื้นที่ และแจ้งผลการพิจารณา
ผ่านระบบออนไลน์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

 

ขั้นตอนท่ี 3 : การตรวจประเมินในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  

คณะท างานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ตรวจพิจารณา
รางวัล ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันผลการตรวจรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application 
Report) และค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในข้ันตอนที่ 2 ตามเกณฑ์ฯ 
ดังนี้ 

1) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558  
 รางวัลฯ ระดับดีเด่น ส่วนราชการที่มีผลคะแนนการตรวจประเมินรายงานผลการด าเนินการ

พัฒนาองค์การ (Application Report) ในภาพรวมมากกว่า 400 คะแนน 
 รางวัลฯ รายหมวด ส่วนราชการที่มีผลคะแนนการตรวจประเมินรายงานผลการด าเนินการ

พัฒนาองค์การ (Application Report) ในภาพรวมมากกว่า 300 คะแนน 

2) เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
กรณีหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนการประเมินในข้ันตอนที่ 2 รายงานผลการด าเนนิการพัฒนาองค์การ

สู่ระบบราชการ 4.0  (Application Report) รวมมากกว่า 350 คะแนน  

คณะท างานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ประชุมเพื่อ
สรุปผลการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พิจารณาตัดสินผลรางวัลฯ ต่อไป 
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ขั้นตอนท่ี 4 : การพิจารณาตัดสินรางวัลของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี

ส านักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการตรวจประเมินต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อพิจารณาให้รางวัล 

ทั้งนี้ มีรายละเอียดข้ันตอนการตรวจประเมินรางวัล ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการพจิารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  

 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจประเมินรางวัล

หน่วยงานภาครัฐสมคัรขอรับรางวัล 

ผ่านระบบออนไลน์  
ประกอบด้วย 
1. เอกสารการสมัครรางวัลฯ  
2. ลักษณะส าคัญองค์การโดยสรุป 1 หน้า(แบบฟอร์มที่ 2) 
3. แบบประเมินความพร้อมขอรับรางวัลฯ/แบบประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (แบบฟอร์มที่ 3) 
4. ตัวชี้วัดหมวด 7 (แบบฟอร์มที่ 4) 
ระหว่างวันที่ 3 – 25 มกราคม 2562 

พิจารณาผลลัพธ์การด าเนินการ และแจง้ผลฯ 

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที ่1  
จัดท า Application Report (แบบฟอร์มที่ 5-6)  

และอัพโหลดไฟล์ในระบบออนไลน์  
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 

กลั่นกรองเอกสารรายงานฯ และแจ้งผลฯ 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที ่2  
ตรวจพิจารณารางวัล ณ พื้นทีป่ฏบิัติงาน  

ภายในเดือนมิถุนายน 2562 

อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พิจารณาตัดสินผลรางวัลฯ  

และประกาศผลฯ 

ภายในเดือนสิงหาคม 2562 
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6. ปฏิทนิการสมัครรางวัล  

 
  

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
12 ธันวาคม 2561 ช้ีแจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
3 มกราคม  – 25 มกราคม 2562 หน่วยงานภาครัฐสมัครรางวัลออนไลน์ (ข้ันตอนที่ 1) พร้อมจัดส่ง

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี ้
แบบฟอร์มที่ 1 เอกสารการสมัครรางวัลฯ 
แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะส าคัญขององค์การ  
แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินความพรอ้มในการสมัคร 

 ขอรับรางวัล /แบบประเมินสถานะการ 
 เป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 

แบบฟอร์มที่ 4 ตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
25 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณาข้ันตอนที่ 1 ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
1 มีนาคม – 29 มีนาคม 2562 หน่วยงานภาครัฐทีผ่่านการพจิารณาข้ันตอนที่ 1 จัดส่งเอกสาร

เพิ่มเตมิ (ข้ันตอนที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
แบบฟอร์มที่ 5 บทสรปุผูบ้รหิาร 
แบบฟอร์มที่ 6 รายงานผลการด าเนินการพฒันาองค์การ  

(Application Report) 
 

(การจัดส่งรายงานผลการด าเนินการให้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 
word และ PDF ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://awards.opdc.go.th 
/awardsregister/) 

พฤษภาคม 2562 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณาข้ันตอนที่ 2 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

มิถุนายน 2562  ตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ข้ันตอนที่ 3) ส าหรับผลงาน 
ที่ผ่านการพิจารณาข้ันตอนที่ 2  

กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 พิจารณาผลการตัดสินรางวัล และประกาศรายชื่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ผ่านระบบออนไลน์ 

กันยายน 2562 จัดงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ไม่ใช่ตัวชีว้ดัทุกมิติ

เหรอ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มท่ี 1 

เอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ  
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน และรายละเอียดการสมัคร) 
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แบบฟอร์มที่ 1 

เอกสารการสมัครรางวัลเลศิรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
1. ช่ือหน่วยงาน ................................................................................................................ 
2. ประเภทหน่วยงาน 

 ส่วนราชการระดบักระทรวง   ส่วนราชการระดบักรม 
 ส่วนราชการระดบัจังหวัด   สถาบันอุดมศึกษา 
 องค์การมหาชน     หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น   

3. ประเภทรางวัลทีส่มัคร 
 รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น  

   โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 (PMQA 2558) 
   โดยใช้เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0   

             (PMQA 4.0) 
 รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ รายหมวด (300 คะแนน) จ านวน ..... 

หมวด 
(ไม่เกิน 3 หมวด) 
 หมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ 
 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

4. ผู้รบัผิดชอบ 
ช่ือ-สกลุ ......................................................................................... 
ต าแหน่ง ........................................................................................ 
โทรศัพท์ ................................................................... โทรสาร................................................... ............... 
Email ........................................................................................... 
 

5. ผู้ประสานงาน 
ช่ือ-สกลุ ......................................................................................... 
โทรศัพท์ ...................................................................  
Email ........................................................................... ................ 

หมายเหต:ุ แบบฟอรม์อาจปรบัเปลี่ยนตามรปูแบบของเว็บไซต์ 
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ภาคผนวก 2  
แบบฟอร์มการสมัคร  

(เกณฑ์ PMQA 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ในการสง่แบบฟอรม์การสมัครรางวัล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงันี้ 

กรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th 
(1) แบบฟอร์มที่ 3 (ข้ันตอนที่ 1) 
(2) แบบฟอร์มที่ 4 (ข้ันตอนที่ 1) 

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม น ามากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วส่งโดย
อัพโหลดไฟล์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

(1) แบบฟอร์มที่ 2 (ข้ันตอนที่ 1) 
(2) แบบฟอร์มที่ 5 (ข้ันตอนที่ 2) 
(3) แบบฟอร์มที่ 6 (ข้ันตอนที่ 2) 
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แบบฟอร์มที่ 3 
แบบประเมินความพร้อมในการสมคัรขอรับรางวัล 

 
เกณฑ์การประเมินตนเอง 
ระดับ 0 - •ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
ระดับ 1 A • เริม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบแต่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ น้อยมาก 
  D • มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพ้ืนท่ีหรือ

หน่วยงาน  
ระดับ 2 A • เริม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบและครอบคลมุประเด็นต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ ่
  D • มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางพ้ืนท่ีหรือบางหน่วยงานเพ่ิงอยู่ใน

ขั้นเริ่มต้น 
  L • เริม่มีการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการทีส่ าคัญ  
ระดับ 3 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบและครอบคลุมเกือบครบถ้วนทกุประเด็นต่างๆ 
  D • มีการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ เป็นอย่างด ีถึงแม้ว่า อาจแตกต่างกันในบางพ้ืนท่ี  หรือบาง

หน่วยงาน  
  L • มีกระบวนการประเมินและปรบัปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มใช้ผลการเรียนรู้

ในระดับองค์กรไปปรบัปรุงประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการที่ส าคัญ 
  I • เริ่มมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์การตามที่ระบุไว้ใน

เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
ระดับ 4 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบครอบคลมุทุกประเด็นค าถามแต่ยังไม่ปรากฏประสิทธผิล 

อย่างชัดเจน 
  D • มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดโีดยไม่มีความแตกต่างทีส่ าคัญ  
  L • มีกระบวนการประเมินและปรบัปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การเรียนรู้

ในระดับองค์การ และการแบ่งปันความรู้ในระดบัองค์การสง่ผลต่อการปรับปรุงให้ดีข้ึน 
  I • มีแนวทางที่บรูณาการกับความต้องการขององค์การ ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่น ๆ 

ระดับ 5 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลอย่างสมบูรณค์รอบคลมุทุกประเด็นค าถาม 

  
D • มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีจุดออ่นหรือความแตกต่าง

ที่ส าคัญในพื้นที่หรือหน่วยงานใด ๆ  

  
L • มีกระบวนการประเมินและปรบัปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง มกีารวิเคราะห์ และการ

ปรับปรงุให้ดีข้ึนและการสร้างนวัตกรรม 
  I • มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์การเป็นอยา่งด ีตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ  
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หมายเหตุ:  ความเป็นระบบ หมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบรุะยะเวลา ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ   
และระบบการติดตามประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอย่างชัดเจน 
ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยก าหนดตัวช้ีวัดที่แสดงถึงผลการด าเนินการ 
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีม่ีความส าคัญต่อการปรับปรงุบริการ กระบวนการ และ
การปฏิบัตกิารขององค์กร รวมทัง้การสร้างคุณค่าใหม่ให้แกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
สอดคล้อง หมายถึง ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของระบบต่าง ๆ ในหน่วยงาน (แผน 
กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจด้านทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ 
และการเรียนรู้) เพื่อสนบัสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 
บูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันของ (แผน กระบวนการ ข้อมูลและ
สารสนเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกบัทรัพยากร การปฏิบัตกิาร ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์) เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ทีส่ าคัญ 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
หมวด 1 การน าองค์กร             
1.1 การน า
องค์การโดย
ผู้บริหารของ
ส่วนราชการ 
  
  
  

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ             

1 วิสัยทัศน์และค่านิยม 
- ผู้บริหารของส่วนราชการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 
- ผู้บริหารของส่วนราชการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่
การปฏิบัตโิดยผ่านระบบการน าองค์การไปยังบุคลากร 
ในส่วนราชการส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกัน 
ในการใหบ้ริการหรือส่งมอบงานตอ่กันทีส่ าคัญ ผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การปฏิบัติตนของผูบ้รหิารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของส่วนราชการ 

            

2 การส่งเสรมิการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  
ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 
- การปฏิบัติตนของผูบ้รหิารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตามหลักนิติธรรมความโปร่งใส 
และความมีจริยธรรม 
- ผู้บริหารของส่วนราชการไดส้ร้างสภาพแวดล้อมในองค์การ
เพื่อสิง่เหล่าน้ี 

            

3 การสรา้งองค์การคุณภาพท่ียั่งยืน 
- ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการที่จะท าใหส้่วนราชการ
มีความยั่งยืน 
- ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการในเรือ่งดังต่อไปนี้ 
       · สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลพุันธกิจ  
การปรับปรุงผลการด าเนนิการของส่วนราชการ และการเรียนรู้
ระดับองค์การและระดับบุคคล 
       · สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่สง่มอบ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมการมาใช้บรกิารของ
ผู้รบับริการ 
       · สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม การ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และความคลอ่งตัวของ
องค์การ 
      · มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดบัองค์การ 
และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของส่วนราชการ 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ             

  4 การสื่อสาร 
- ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการสื่อสารและสร้าง 
ความผูกพันกบับุคลากรทั่วทั้งองค์การและกบัผูร้ับบริการ
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ 
- ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการในการกระตุ้นใหเ้กิด
การสือ่สารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง
รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผล 
ในการสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจทีส่ าคัญ 
- ผู้บริหารของส่วนราชการมีบทบาทเชิงรกุในการจูงใจ
บุคลากร ซึ่งหมายรวมถงึการมีส่วนร่วมในการให้รางวัล และ
ยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้างใหม้ีผลการด าเนินการที่ดีและ
ให้ความส าคัญกบัผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

            

  5 การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
- ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการในการท าให้เกิดการ
ปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์ ปรบัปรุงผล
การด าเนินการ ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุวิสัยทัศน์ 
- ในการก าหนดความคาดหวังต่อผลการด าเนินการ ผู้บรหิาร
ของส่วนราชการพิจารณาถึงการสร้างความสมดุลของคุณค่า
ระหว่างผู้รบับริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  

            

Average  
 

Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
1.2 การก ากับ
ดูแลองค์การและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
  

ก. การก ากับดูแลองค์การ             
6 ระบบการก ากับดูแลองค์การ 

- ส่วนราชการด าเนินการในการทบทวนและท าใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ในระบบการก ากับดูแลที่ส าคัญ ต่อไปนี ้
   • ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัตงิานของส่วนราชการ 
   • ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
   • การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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Category/Item  No.  Question  
Score 
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7 การประเมินผลการด าเนินการ 

- ส่วนราชการด าเนินการในการประเมินผลการด าเนินการ
ของผู้บรหิารส่วนราชการ รวมทั้งระบบก ากบัดูแลองค์การ 
- ผู้บริหารส่วนราชการและระบบก ากับดูแลองค์การใช้ผล
การทบทวนผลการด าเนินการข้างต้นไปพฒันาต่อและ
ปรับปรงุประสิทธิผลของระบบการน าองค์การ 

            

  
  
  
  
  

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยา่งมีจริยธรรม             
8 การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

- ส่วนราชการด าเนินการในกรณีทีก่ารบริการและการ
ปฏิบัติงานมผีลกระทบในเชิงลบต่อสังคม ส่วนราชการได้
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อการ
บริการและการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
- ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวลและ
ผลกระทบเหล่าน้ี รวมถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มปีระสิทธิผล 
- ส่วนราชการมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่
ส าคัญเพือ่ให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
ที่ก าหนดหรือดกีว่า 
- ส่วนราชการได้มกีารก าหนดกระบวนการ ตัววัดและ
เป้าประสงค์ทีส่ าคัญเพื่อด าเนินการเรื่องความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกบัการบรกิาร และการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

            

9 การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
- ส่วนราชการด าเนินการในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจ
ว่าการปฏิบัติการทุกด้านของส่วนราชการมีการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมจีริยธรรม 
- ส่วนราชการมีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่ส าคัญ
ในการสง่เสรมิและก ากับดูแลให้มี การประพฤติปฏิบัตอิย่าง
มีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลทั่วทั้งองค์การ 
รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ 
- องค์การมีวิธีการในการก ากับดูแลและด าเนินการในกรณี 
ที่มีการกระท าที่ขัดต่อหลักจริยธรรม 

            

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนท่ีส าคัญ             
10 ความผาสุกของสังคม 

- ส่วนราชการค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของ
สังคมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ
ประจ าวัน รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบรูณ์ให้กบั
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
ระบบสิง่แวดล้อม สังคม และเศรษฐกจิ 

  11 การสนับสนุนชุมชน 
- ส่วนราชการด าเนินการในการสนับสนุนชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนที่ส าคัญของส่วนราชการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการก าหนดชุมชนดังกล่าว รวมถึง
วิธีการ ก าหนดกิจกรรมทีส่่วนราชการเข้าไปมสี่วนร่วม ซึ่ง
รวมถึงกจิกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของส่วน
ราชการ 
- ผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการดังกล่าว 

            

    Average  

  
Average Category 1  

 

Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์             
2.1 การจัดท า
ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ ์

ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์             
1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

- ส่วนราชการมีวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตร ์มีการ
ก าหนดข้ันตอนทีส่ าคัญของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 
และก าหนดผู้เกี่ยวข้องทีส่ าคัญ 
- มีกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว และมี
วิธีการในการท าใหก้ระบวนการวางแผนเชิงยทุธศาสตรม์ี
ความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว 
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้ค านึงถึงความ
ต้องการของส่วนราชการในด้านความคล่องตัว และความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ 

            

2 นวัตกรรม 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
- ส่วนราชการมีโอกาสเชิงยทุธศาสตรท์ี่ส าคัญ 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
  
  
  
  
  

3 การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร ์
- ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
และพัฒนาสารสนเทศเพือ่ใช้ในกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร ์โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี ้
   • ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์และความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร ์
   • ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนของส่วนราชการ 
   • จุดบอดทีอ่าจเกิดข้ึนในกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ 
   • ความสามารถของส่วนราชการในการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัต ิ

            

4 ระบบงานและสมรรถนะหลักของส่วนราชการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการตัดสินใจเรือ่งระบบงาน  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะ
ด าเนินการโดยผู้สง่มอบและพันธมิตร การตัดสินใจเหล่าน้ีได้
ค านึงถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และสมรรถนะหลัก
ของผูส้่งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพ 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการก าหนดสมรรถนะหลกัใน
อนาคตของส่วนราชการ 

            

ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์             
5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ 

- ส่วนราชการมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ มีการระบุกรอบเวลาทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
- ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ในด้านผลผลิต
และบริการ ผู้รบับริการ และกลุ่มเป้าหมาย ผู้สง่มอบและ
พันธมิตร และได้วางแผนการปฏิบัติการไว้ 

            

6 การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
- วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ของส่วนราชการสามารถตอบ
ประเด็นต่อไปนี ้
   • ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์และใช้
ประโยชนจ์ากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
   • ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิตและบรกิาร 
   • ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และ
โอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม่ 
   • สร้างสมดลุระหว่างโอกาสและความท้าทายในระยะสั้น
และระยะยาว 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
   • สร้างความสมดลุของความต้องการของผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 

  Average  
 

Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
2.2 การน า
ยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติ 
  
  
  

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ             
7 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผน
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

            

8 การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การ
ปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ ไปยังบุคลากรผูส้่งมอบ และ
พันธมิตรทีส่ าคัญเพือ่ให้มั่นใจว่าส่วนราชการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญ 
- ส่วนราชการมีวิธีการเพือ่ท าใหม้ั่นใจว่าผลการด าเนินการ 
ที่ส าคัญตามแผนปฏิบัตกิารจะประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

            

9 การจัดสรรทรัพยากร 
- ส่วนราชการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้าน
งบประมาณและด้านอื่น ๆ มีพร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะ
ผูกพันในปจัจุบัน  
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่าน้ีเพื่อสนับสนุน
แผนปฏิบัติการ 
- ส่วนราชการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกบัแผนดังกล่าวเพื่อท าให้เกิดความมั่นใจถึง
ความส าเรจ็ของส่วนราชการ 

            

10 แผนด้านทรัพยากรบุคคล 
- แผนด้านทรพัยากรบุคคลสนับสนุนวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว  
- แผนดังกล่าวได้ค านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับความต้องการด้าน 
ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
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11 ตัววัดผลการด าเนินการ 
- ส่วนราชการก าหนดตัววัดหรอืตัวช้ีวัดผลการด าเนินการ 
ที่ส าคัญ ที่ใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการเพือ่ท าใหม้ั่นใจว่าระบบการวัดผล
โดยรวมของแผนปฏิบัติการ เสริมให้ส่วนราชการมุง่ไปใน
แนวทางเดียวกัน 

            

12 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
- ในกรณีทีส่ถานการณ์บงัคับให้ตอ้งปรบัแผน ส่วนราชการ 
มีวิธีการในการปรบัแผน และน าแผนปฏิบัตกิารใหม ่
ไปปฏิบัติได้โดยอย่างรวดเร็ว 

            

ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ             
13 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

- ส่วนราชการได้คาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลา
ของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของส่วนราชการ
ตามตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการด าเนินการทีส่ าคัญทีร่ะบุไว้ใน
ข้อ 2.2 ก (11) 
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินหากพบว่าผลการด าเนินการ 
มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ หรือกับ
ส่วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 

            

    Average  

  
Average Category 2  
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
3.1 สารสนเทศ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
  
  
  

ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             

1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน 
- ส่วนราชการมีวิธีการรบัฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกต
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
สามารถน าไปใช้ต่อได ้วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกัน
ระหว่างผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผูร้ับบริการ
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมาย 
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรบั
ฟังผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ส่วนราชการมีวิธีการรบัฟังที่จ าแนกตามกลุม่ผูร้ับบรกิาร
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการ
เป็นผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย การค้นหาข้อมลู
ป้อนกลับของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ทันท่วงท ีและสามารถน าไปใช้ในเรื่องคุณภาพของผลผลิต 
บริการและการสนับสนุนผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

            

2 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีพึงมีใน
อนาคต 
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศผูร้ับบริการและ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในอดีตอนาคตและของคู่แข่ง/คู่เทียบ 
เพื่อให้ไดส้ารสนเทศ ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้และ
เพื่อให้ได้ข้อมลูปอ้นกลบัเกี่ยวกับผลผลิต บริการ และการ
สนับสนุนผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

            

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

            

3 ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ส่วนราชการมีวิธีการการประเมินความพึงพอใจและการ
ให้ความส าคัญกบัผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
- วิธีการเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้รบับริการ
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินดังกล่าวใหส้ารสนเทศ 
ที่สามารถน าไปใช้ตอบสนองใหเ้หนอืกว่าความคาดหวัง
ของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและการให้
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
ความส าคัญกับผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้ 
ในระยะยาว 

  
  

4 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ  
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มีตอ่ส่วนราชการ
เปรียบเทียบกบัความพึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของคู่แข่ง/คู่เทียบ 
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มีตอ่ส่วนราชการ
เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารและ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของส่วนราชการอื่นทีม่ีต่อผลผลิตหรือ
การบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกบัระดับเทียบเคียงของ
ลักษณะงานประเภทอื่น 

            

5 ความไม่พึงพอใจ  
- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียให้สารสนเทศทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และท าให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

            

  Average  
 

Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
3.2 การสรา้ง
ความผูกพัน 

ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย             
6 ผลผลิตและการบริการ  

- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดความต้องการของผู้รบับริการ
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของผลผลิตและการบริการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดและปรบัผลผลิตและการ
บริการเพือ่ตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของกลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ตามที่ระบุไว้ในลักษณะส าคัญขององค์การ) รวมทัง้วิธีการ
ค้นหาและปรับผลผลิตและการบรกิารเพื่อเข้าสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อดึงดูดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุม่ใหม่ รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยาย
ความสมัพันธ์กบัผู้รบับรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในปจัจบุัน  
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
  7 การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- ส่วนราชการมีวิธีการท าใหผู้ร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึงบริการจากส่วนราชการและให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับผลผลิตและการบริการ 
- ส่วนราชการมีรปูแบบและกลไกการสือ่สารทีส่นับสนุนใน
แต่ละกลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบและ
กลไกเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ผูร้ับบรกิารและ
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่วนราชการมีวิธีการระบุข้อก าหนดทีส่ าคัญในการ
สนับสนุนผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และมั่นใจได้ว่า
ข้อก าหนดดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังทกุคนและ
ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้รบับริการและ
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

            

  8 การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้สารสนเทศเกี่ยวกบัผูร้ับบรกิาร
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลผลิตและการบริการ 
เพื่อจ าแนกกลุม่ผูร้ับบรกิาร และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งในปจัจบุันและในอนาคต 
- ส่วนราชการมีวิธีการน าผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคตประกอบการพิจารณา และมี
วิธีการก าหนดว่ากลุม่ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
และกลุ่มเป้าหมายใดจะได้รบัความส าคัญและมุง่เน้นเพื่อให้
เกิดผลการด าเนินการที่ดีข้ึนโดยรวม 

            

  ข. การสร้างความสมัพันธ์กับผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย             
  9 การจัดการความสมัพันธ์  

- ส่วนราชการมีวิธีการสือ่สาร สร้าง และจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ 
   •  ให้ได้ผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียใหม่และเพิ่ม
กลุ่มผู้รบับริการ 
   •  รักษาสัมพันธ์กบัผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตอบสนองความต้องการ และท าให้เหนือกว่าความคาดหวัง
ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รบับริการและ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
   •  เพิ่มความผูกพันกับผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
กับส่วนราชการ 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผูร้ับบริการและ
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ 

  10 การจัดการกับข้อร้องเรียน  
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการกบัข้อรอ้งเรียนของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและท าให้มั่นใจว่าข้อ
ร้องเรียนได้รบัการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 
- การจัดการข้อร้องเรียนของส่วนราชการสามารถเรียก
ความเช่ือมั่นของผูร้ับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลับคืน
มา และสร้างเสริมความพึงพอใจและการให้ความส าคัญกับ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

            

  Average  
  Average Category 3  
 

Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้             
4.1 การวัด การ
วิเคราะห์ และ
การปรับปรุงผล
การด าเนินการ
ของส่วนราชการ 
  
  
  
  

ก. การวัดผลการด าเนินการ             
1 ตัววัดผลการด าเนินการ  

- ส่วนราชการมีวิธีการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน และบรูณาการข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการประจ าวันและผลการ
ด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งรวมถงึการติดตาม
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 
- ส่วนราชการมีตัววัดผลการด าเนินการทีส่ าคัญทัง้ระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งมกีารติดตามตัววัด 
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่าน้ี 
เพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจในระดับส่วนราชการการ
ปรับปรงุอย่างตอ่เนื่อง และการสร้างนวัตกรรม 

            

2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบทีส่ าคัญอย่างมี
ประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ
และระดบัยุทธศาสตร ์รวมทัง้การสร้างนวัตกรรม 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
3 ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้
ข้อมูลและสารสนเทศจากผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (รวมถึงข้อมลูทีเ่กี่ยวกับเรื่องร้องเรียน) อย่างมี
ประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุง่เน้นผู้รบับริการและ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียย่ิงข้ึน และเพือ่สนบัสนุนการตัดสินใจใน
ระดับปฏิบัติการและระดับยทุธศาสตร์ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม 
- ส่วนราชการมีวิธีการช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เกบ็
รวบรวมผ่านสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ 

            

4 ความคล้องตัวของการวัดผล  
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบ 
การวัดผลการด าเนินการสามารถตอบสนองตอ่การ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดถึง 
ทั้งภายในหรอืภายนอกส่วนราชการ 

            

ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ             
  
  
  
  

5 การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการทบทวนผลการด าเนินการและ 
ขีดความสามารถของส่วนราชการ และมีการใช้ตัววัดผล
การด าเนินการทีส่ าคัญของส่วนราชการในการทบทวน 
- ส่วนราชการมีการวิเคราะห์เพือ่สนบัสนุนการทบทวน 
และท าใหม้ั่นใจว่าผลสรปุนั้นใช้ได้ 
- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการ
ทบทวนในการประเมินผลส าเรจ็ของส่วนราชการ 
ในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
- ส่วนราชการและผูบ้ริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวน
ในการประเมินความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของส่วนราชการ
และความท้าทายในสภาพแวดลอ้มทีส่่วนราชการ
ด าเนินงานอยู ่
- คณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการมีวิธีการในการ
ทบทวนผลการด าเนินการของส่วนราชการและ
ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
ค. การปรบัปรุงผลการด าเนินการ             
6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  

- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วย
ปฏิบัติการที่มผีลการด าเนินการที่ด ี
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศของ
หน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

            

7 ผลการด าเนินการในอนาคต  
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ 
(ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห ์และทบทวนผลการ
ด าเนินการ) และข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ/แข่งขัน 
ที่ส าคัญเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 
- หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการในอนาคตกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินการ
ของแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ (ตามที่ด าเนินการในหมวด 2 
เรือ่งการคาดการณ์ผลการด าเนินการ) ส่วนราชการมีวิธีการ 
ในการปรบัแก้ความแตกต่างและลดผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน 

            

  8 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและสร้างนวัตกรรม  
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ 
(ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห ์และทบทวนผลการ
ด าเนินการ) ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้อง
ปรับปรงุอย่างตอ่เนื่อง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 
- ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและ
โอกาสดงักล่าว เพื่อให้คณะท างานหรอืกลุ่มงานและระดับ
ปฏิบัติการน าไปปฏิบัติทั่วทัง้ส่วนราชการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและ
โอกาสดงักล่าวไปยงัหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องของ 
ส่วนราชการ เพื่อท าใหม้ั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ 

            

   Average  
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
4.2 การจัดการ
ความรู้ 
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
  
  
  
  
  
  

ก. ความรู้ของส่วนราชการ             
9 การจัดการความรู ้ 

- ส่วนราชการมีวิธีการในการ 
   • รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
   • ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนราชการกบั
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้สง่มอบ
พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 
   • แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศไปด าเนินการ 
   • รวบรวมและถ่ายทอดความรูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 

            

10 การเรียนรู้ระดับองค์การ  
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อใหก้ารเรียนรู้ฝงัลึกลงไปในวิถีการปฏิบัตงิานของ 
ส่วนราชการ 

            

ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ             
11 คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ  

- ส่วนราชการมีวิธีการท าใหม้ั่นใจว่าข้อมลู สารสนเทศของ
ส่วนราชการมีความแม่นย า ถูกต้อง และเช่ือถือได้  
ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ 

            

12 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วยรปูแบบที่ใช้
งานง่าย ส าหรับบุคลากร เครอืข่าย ผู้สง่มอบ พันธมิตร 
ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทัง้ผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

            

13 คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจได้ว่า
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรม์ ีความน่าเช่ือถือได้ ปลอดภัย 
และใช้งานง่าย 

            

14 ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน  
- ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนราชการมีวิธีการท าให้มั่นใจว่าระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมลู และสารสนเทศมี 
ความพร้อมใช้งานอย่างตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รบับริการ 
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และความจ าเป็นทางภารกจิอย่างมี
ประสิทธิผล 

            

  Average  
  Average Category 4  



สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑก์ารพิจารณารางวัลเลศิรัฐ 

 

 
  

35 

 

 

Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร             
5.1 
สภาพแวดล้อม
ด้านบุคลากร 
  
  
  
  

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร             
1 ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินความต้องการด้าน 
ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร รวมทัง้
ทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และก าลังคนทีส่่วนราชการ
จ าเป็นต้องมีในแตล่ะระดับ 

            

2 บุคลากรใหม ่
- ส่วนราชการมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษา
บุคลากรใหม่ไว้ 
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าบุคลากรเป็นตัวแทนทีส่ะท้อน 
ให้เห็นถึงความหลากหลายทางมุมมอง วัฒนธรรม และ
ความคิดของบุคลากรที่ส่วนราชการจ้างและของชุมชน 
ของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

            

3 การท างานให้บรรลุผล  
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดโครงสร้างและบรหิารบุคลากร
เพื่อให ้
   • งานของส่วนราชการบรรลผุลส าเร็จ 
   • ใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ากสมรรถนะหลักของ 
ส่วนราชการ 
   • ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ 
   • มีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 

            

4 การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
- ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับตอ่การ
เปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลงัที่ก าลังจะเกิดข้ึน ความต้องการเหล่าน้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงเวลาทีผ่่านมา 
- ส่วนราชการมีวิธีการบริหารอัตราก าลงั ความต้องการ
ของบุคลากรและความจ าเป็นของส่วนราชการ เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถด าเนินการตามภารกจิได้อย่างต่อเนื่อง 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร             

  
  

5 สภาพแวดล้อมการท างาน  
- ส่วนราชการด าเนินการดูแลปจัจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานในด้านสุขภาพและสวัสดิภาพและความสะดวกใน
การเข้าถึงสถานทีท่ างานของบุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีข้ึน 
- มีการก าหนดตัววัดและเป้าประสงค์ส าหรบั
สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานของบุคลากร และ
เป้าหมายในการปรบัปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละเรื่อง  

            

6 นโยบายและสวัสดิการ  
- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดให้มกีารบริการ สวัสดิการ 
และนโยบายเพื่อสนับสนุนบุคลากร ส่วนราชการได้
ออกแบบสิง่ดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการที่
หลากหลายของบุคลากรตามประเภทและส่วนงาน รวมทัง้
มีการจัดสทิธิประโยชน์ที่ส าคัญให้บุคลากร 

            

  Average  
 

Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
5.2 ความผูกพัน
ของบุคลากร 

ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร             
7 องค์ประกอบของความผูกพัน  

- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดองค์ประกอบส าคัญทีส่่งผล
ต่อความผูกพัน โดยมีวิธีการที่แตกต่างกันตามประเภทและ
ส่วนงานของบุคลากร 

            

8 วัฒนธรรมส่วนราชการ  
- ส่วนราชการมีวิธีการเสรมิสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการ
สื่อสารทีเ่ปิดกว้าง การท างานที่ใหผ้ลการด าเนินการที่ดี 
และความร่วมมอืของบุคลากร 
- ส่วนราชการมีวิธีการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ได้ใช้
ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม 
และมุมมองของบุคลากร 

            

  
  
  
  
  

9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร
สนับสนุนให้มกีารท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีและ
สร้างความร่วมมือของบุคลากร 
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Score 

0 1 2 3 4 5 
  - ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร

พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การใหร้างวัล  
การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจ 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรสง่เสรมิ
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมุง่เน้นผู้รบับริการและ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผลส าเรจ็ของแผนปฏิบัตกิาร
ของส่วนราชการ 

ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร             
10 การประเมินความผูกพัน  

- ส่วนราชการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการ
และตัววัดทั้งที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการที่ใช้ในการ
ประเมินความผกูพันและความพึงพอใจของบุคลากร  
โดยวิธีการและตัววัดเหล่ามีความแตกต่างกันในแตล่ะ
ประเภทและส่วนงานของบุคลากร 
- ส่วนราชการใช้ตัวช้ีวัดอื่น ๆ เช่น การรักษาใหบุ้คลากร
อยู่กับส่วนราชการ การขาดงาน การรอ้งทกุข์  
ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมินและปรบัปรุง
ความผูกพันของบุคลากร 

            

11 ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ  
- ส่วนราชการมีวิธีการน าผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรมาเช่ือมโยงกบัผลลัพธ์ส าคัญของส่วนราชการ 
เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรงุทัง้ความผูกพันของบุคลากร
และผลลพัธ์ของส่วนราชการ 

            

ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร             
12 ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  

- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการ
ของส่วนราชการและการพฒันาตนเองของบุคลากร 
หัวหน้างาน และผู้บริหาร 
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของส่วนราชการ
ด าเนินการเรื่องต่อไปนี ้
   • พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการ ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร ์และการบรรลุผลส าเรจ็ของแผนปฏิบัตกิาร
ของส่วนราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
   • สนับสนุนการปรบัปรุงผลการด าเนินการของ 
ส่วนราชการและการสร้างนวัตกรรม 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
   • สนับสนุนใหเ้กิดจริยธรรม และการด าเนินการอย่างมี
จริยธรรม 
   • ปรับปรุงการมุ่งเน้นผูร้ับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   • ท าให้มั่นใจว่ามกีารถ่ายทอดความรู้จากบุคลากร 
ที่ก าลงัจะลาออกหรือเกษียณอายุ 
   • ท าให้มั่นใจว่ามกีารผลกัดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่
ในการปฏิบัตงิาน 

  13 ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  
- ส่วนราชการมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการเรียนรู้และการพฒันา 

            

  14 ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่ 
การงานของบุคลากรทั่วทัง้ส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล 
  - ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของ
หัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างมีประสทิธิผล 

            

  Average  
  Average Category 5  
 

Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ             
6.1 กระบวนการ
ท างาน 
  
  
  
  

ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ             
1 แนวคิดในการออกแบบ  

- ส่วนราชการมีวิธีการออกแบบผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการท างาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด 
- ส่วนราชการมีวิธีการน าเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ของ 
ส่วนราชการ ความเป็นเลิศด้านผลผลิตและการบริการ  
และความคล่องตัวทีอ่าจจ าเป็นมาพจิารณาในกระบวนการ
เหล่าน้ี 

          

  
2 ข้อก าหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างาน  

- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของ
ผลผลิตและการบริการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการท างาน 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
- มีการก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญของส่วนราชการ 
รวมระบุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

ข. การจัดการกระบวนการ             
3 การน ากระบวนการไปปฏิบัติ  

- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของ
กระบวนการจะเป็นไปตามข้อก าหนดทีส่ าคัญ 
- มีตัววัด หรือตัวช้ีวัดผลการด าเนินการทีส่ าคัญ และตัววัด
ในกระบวนการทีส่่วนราชการใช้ในการควบคุมและปรบัปรุง
กระบวนการท างาน 
- ตัววัดเหล่าน้ีเช่ือมโยงกับผลการด าเนินการและคุณภาพ
ของผลผลิตและการบริการทีส่่งมอบ 

          

  
4 กระบวนการสนับสนุน  

- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดกระบวนการสนับสนุน 
ที่ส าคัญ  
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของ
กระบวนการจะเป็นไปตามข้อก าหนดทีส่ าคัญ 
ในการสนบัสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการ 

          

  
  5 การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ  

- ส่วนราชการมีวิธีการปรับปรงุกระบวนการท างานเพื่อ
ปรับปรงุผลผลิต การบริการ และผลการด าเนินการ  
และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความสญูเสียของ
กระบวนการ 

          

  
 Average  
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
6.2 ประสทิธิผล
การปฏิบัตกิาร 
 

ก. การควบคุมต้นทุน             
6 การควบคุมต้นทุน 

- ส่วนราชการมีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการ
ปฏิบัติการ ส่วนราชการน าเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ 
รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่น ๆ  
มาพิจารณาในการควบคุมต้นทุนกระบวนการท างานต่าง ๆ 
- ส่วนราชการมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย  
ความผิดพลาดของการให้บริการ และการท างานซ้ า รวมทั้ง 
การลดต้นทุน การประกันความเสียหาย หรอืการสูญเสีย
ผลิตภาพของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด 
- ส่วนราชการมีวิธีการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการ
หรือผลการด าเนินการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการสร้างความสมดลุระหว่างความจ าเป็น
ในการควบคุมต้นทุนกบัความต้องการของผู้รบับริการและ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

          

  
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน             
7 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการห่วงโซ่อปุทาน 
- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกผูส้่งมอบและท าใหม้ั่นใจได้ว่า 
ผู้สง่มอบทีส่่วนราชการเลือกมีคุณสมบัติและพรอ้มทีจ่ะช่วย
ยกระดบัผลการด าเนินการของส่วนราชการและความพงึพอใจ
ของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่วนราชการวัดและประเมินผลการด าเนนิการของผูส้่งมอบ 
- ส่วนราชการให้ข้อมลูป้อนกลบัแกผู่้สง่มอบเพื่อช่วยใหเ้กิด
การปรับปรงุ 
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการกบัผูส้่งมอบที่มผีลการ
ด าเนินการที่ไม่ดี 

          

  
 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉนิ             

8 ความปลอดภัย  
- ส่วนราชการมีวิธีการท าใหส้ภาพแวดล้อมการปฏิบัติการ 
มีความปลอดภัย 
- ระบบความปลอดภัยของส่วนราชการได้ค านึงถึงการ
ป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ต้นเหตุของ
ความล้มเหลว และการท าให้คืนสูส่ภาพเดิม 
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Category/Item  No.  Question  
Score 

0 1 2 3 4 5 
9 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  

- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัตหิรือภาวะฉุกเฉิน โดยระบบการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้ค านึงถึง
การป้องกัน ความต่อเนื่องของการปฏิบัตกิาร และการท าให้
คืนสู่สภาพเดมิ 

          

  
ง. การจัดการนวัตกรรม             
10 การจัดการนวัตกรรม 

- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการนวัตกรรม 
- ส่วนราชการมีวิธีการพจิารณาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมในการวางแผนยุทธศาสตร ์
- ส่วนราชการมีวิธีการท าใหท้รพัยากรด้านการเงิน 
และด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการด าเนินการสนับสนุนโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม 
- ส่วนราชการมีวิธีการติดตามผลของโครงการ และ
พิจารณาปรับในเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อลดความเสียหายและ
น าทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอื่นที่มลี าดับความส าคัญ
เหนือกว่า 

          

  
  Average  
  Average Category 6  
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แบบฟอร์มที่ 4  
ตัวชี้วัดหมวด 7 

Category/Item  No.  ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย* 
ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด** 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ 
7.1 ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลและ 
การบรรลุพันธกิจ 

1 ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตาม
พันธกิจหลักของส่วนราชการ 

  
      

1.1 - ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
2 ตัวชี้วัดด้านการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ         

2.1 - ชื่อตัวชี้วัด         
… - …     

7.2  ผลลัพธ์ด้านการ
ให้ความส าคัญ
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

      
3.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
4 ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

      
4.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         

7.3  ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากร 

  
      

5.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
6 ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการท างาน         

6.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
7 ตัวชี้วัดด้านการท าให้บุคลากรมีความ

ผูกพัน 
  

      
7.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
8 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและ

การพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ 
  

      
8.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
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Category/Item  No.  ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย* 
ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด** 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการ
น าองค์การ 
และการก ากับดูแล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 ตัวชี้วัดด้านการน าองค์การ         
9.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
10. ตัวชี้วัดด้านการก ากับดูแลองค์การ         
10.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
11 ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

ข้อบังคับ 
  

      
11.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
12 ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตาม

หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ
จริยธรรม 

  

      
12.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
13 ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน         

13.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         

7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน 
และการเติบโต 
  

14 ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินการ 
ด้านงบประมาณ และการเงิน 

  
      

14.1 - ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
15 ตัวชี้วัดด้านการเติบโต         

15.1 - ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         

7.6  ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการและการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน 
  
  
  
  
  
  
  
  

16 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  
      

16.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
17 ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะ

ฉุกเฉิน 
  

      
17.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
18 ตัวชี้วัดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน         

18.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …   

      
หมายเหตุ : *เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายของตัวชี้วัดผลลัพธ์ ณ ปีที่รายงานล่าสุด 

**ข้อมูลย้อนหลังอนุโลมให้เป็นราย 6 เดือนได้ หากมีการเก็บข้อมูลไม่ถึง 3 ปี 
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แบบฟอร์มที่ 5 
บทสรปุผู้บริหาร 

 
ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ความยาว 3 – 5 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานของท่านและผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการ
ด าเนินการในหมวดที่ขอรับสมัคร กรณีสมัครรางวัลระดับดีเด่น ให้สรุปจากทุกหมวด 
1. แนะน าหน่วยงานในภาพรวม 
......................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
2. การด าเนินการพัฒนาองค์การที่หน่วยงานเห็นว่ามีความโดดเด่น ของหมวดที่สมัครขอรับรางวัล กรณีสมัคร
รางวัลระดับดีเด่น ให้สรุปจากทุกหมวด 
......................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
......................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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แบบฟอร์มที่ 6 
รายงานผลการด าเนินการพฒันาองค์การ (Application Report) 

 
 
 

โครงสร้างของรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
กรณีสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะส าคัญขององค์การ ไม่เกิน 5 หน้า (ไม่มีคะแนน) 
ส่วนท่ี 2 การด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ส่วนที่ 2 – 1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ืองตามเกณฑ์

ระดับพื้นฐาน รวมทุกหมวดประมาณ 15 หน้า 
   (ยกเว้นหมวดที่สมัครรางวัลฯ) 
 ส่วนที่ 2 – 2 การด าเนินการที่โดดเด่นรายหมวดประมาณ 15 หน้า 
   (เฉพาะหมวดที่สมัครรางวัลฯ)   
ส่วนท่ี 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ : ประมาณ 5 หน้า 

* รวมทั้งหมด กรณีสมัครฯ 1 หมวด ไม่เกิน 40 หน้า * 
 
 

 
 

โครงสร้างของรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
กรณีสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะส าคัญขององค์การ ไม่เกิน 5 หน้า (ไม่มีคะแนน) 
ส่วนท่ี 2 การด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ส่วนที่ 2 – 3 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  รวมทุกหมวด (หมวด 1 - 6) ประมาณ 40 หน้า 
ส่วนท่ี 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ : ประมาณ 5 หน้า 

* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 50 หน้า * 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคญัขององค์การ 

 
ค าอธิบายการตอบค าถาม 

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  
 

 ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง “หน่วยงาน” ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 

 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันทั้ง
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ค าถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการ 
มีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับค าถามในข้อนี้” 

 การตอบค าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทท่ีส าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม  
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
ลักษณะส าคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน

และความท้าทายส าคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี ้

1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะส าคัญของส่วนราชการคืออะไร 

ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส่วนราชการและความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีสวนได้ส่วนเสียส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 
 

ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย 
 - พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 
 - ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
 - กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร 

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 - เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
 - สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร 
  - มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
 - อะไรคือข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ 
 - องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 
 - ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของ

ส่วนราชการอะไรบ้าง 

(4) สินทรัพย์  
 - ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
 - ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ

อะไรบ้าง 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(6) โครงสร้างองค์การ  
 - โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 
 - ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และ

ส่วนราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด (*) 

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
 - กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*) 
 - กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และ

ต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
 - ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(8) ส่วนราชการหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานตอกัน 
 - ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญมี

หน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 - หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่
ส่วนราชการ (*) 

 - กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
 
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 - สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด

ประเภทการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
 - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็น

ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 

(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 
 - การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ ร วม ถึ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*) 
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมี

อะไรบ้าง 
 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนราชการ  

นอกส่วนราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 
 - มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี 
 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ

ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
 - องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน

การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  
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ส่วนที่ 2 การด าเนนิการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส่วนที่ 2-1 การพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างตอ่เนื่องตามเกณฑร์ะดับพืน้ฐาน 
(เฉพาะกรณีสมคัรรางวัลเลิศรัฐ สาขาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด) 

 
ให้อธิบายการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ในหมวด

ที่ไม่ได้เสนอขอรับรางวัล โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงานมีการรักษาระบบและพัฒนาการด าเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้เป็นอย่างดี ในแต่ละหมวดให้ครอบคลุมทุกรหัสโดยแสดงให้เห็นว่ามี
แนวโน้มของการด าเนินการที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน เขียนอธิบายประมาณ 15 หน้า 

เนื้อหาประกอบด้วย 
 กลไกในการรักษาระบบและการพัฒนาการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้

เห็นว่าการด าเนินการมีโครงสร้างการท างานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นระบบ 
 การปรับปรุงคุณภาพการด าเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI เพื่อแสดงให้เห็นว่าใน

การด าเนินการนั้นมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดยมีการ
ทบทวนผลการด าเนินการเพื่อน าไปปรับปรุงให้ดีข้ึน 

 การเช่ือมโยงระหว่างหมวดกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินการ โดยยกตัวอย่าง 
ผลการด าเนินการและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
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ส่วนที่ 2 - 2 การด าเนนิการที่โดดเดน่รายหมวด 

(เฉพาะกรณีสมคัรรางวัลเลิศรัฐ สาขาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด) 
 

ให้อธิบายผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่แสดงถึงความโดดเด่นในหมวด
ที่ยื่นสมัครรางวัล (ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558) เขียนอธิบายประมาณ 15 หน้า
ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวข้อประกอบท้ายข้อความ  

แนวทางการเขียน 
 การแบ่งหัวข้อการเขียน ให้ครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดที่สมัครรางวัล (ระดับ ก. ข. ค.) 

เช่น หมวด 1 หัวข้อ 1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ จะอธิบายการด าเนินงานในเรื่อง  
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ข. การสื่อสารผลการด าเนินการขององค์การ เป็นต้น 

 การอธิบายผลการด าเนินการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI 
รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นการด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและ
แสดงผลการด าเนินการ 

 ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบและความโดดเด่นในการด าเนินการ ซึ่งอาจน าเสนอในลักษณะ
รูปภาพประกอบ เช่น รูปแบบการบริหารงานที่มีความเช่ือมโยงกันทั้งกระบวนการ เป็นต้น 

 การเช่ือมโยงระหว่างหมวดที่สมัครรางวัล กับลักษณะส าคัญขององค์การ หมวดอื่น ๆ และผลลัพธ์
การด าเนินการ โดยยกตัวอย่างผลการด าเนินการและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

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



สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑก์ารพิจารณารางวัลเลศิรัฐ 

 

 
  

52 

 

 

 
ส่วนที่ 2 - 3 การด าเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐในหมวดทีค่วรมุ่งเน้น 

(เฉพาะกรณีสมคัรรางวัลเลิศรัฐ สาขาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น) 
 

ให้อธิบายผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558) ที่แสดงถึงความโดดเด่นของการด าเนินการในแต่ละหมวด เขียนอธิบายรวมทุกหมวด 
(หมวด 1 - 6) ประมาณ 40 หน้า ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวข้อประกอบท้ายข้อความ  

แนวทางการเขียน 
 การแบ่งหัวข้อการเขียน ให้ครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดที่สมัครรางวัล (ระดับ ก. 

ข. ค.) เช่น หมวด 1 หัวข้อ 1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ จะอธิบายการด าเนินงานในเรื่อง ก. 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ข. การสื่อสารผลการด าเนินการขององค์การ เป็นต้น 

 การอธิบายผลการด าเนินการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI 
รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นการด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและ
แสดงผลกาด าเนินการ 

 ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบและความโดดเด่นในการด าเนินการ ซึ่งอาจน าเสนอในลักษณะ
รูปภาพประกอบ เช่น รูปแบบการบริหารงานที่มีความเช่ือมโยงกันทั้งกระบวนการ เป็นต้น 

 การด าเนินการที่เช่ือมโยงกับลักษณะส าคัญขององค์การ หมวดอื่น ๆ และผลลัพธ์การด าเนินการ 
โดยยกตัวอย่างผลการด าเนินการและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
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ส่วนที่ 3 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

 
ให้แสดงผลลัพธ์และตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของทุกหมวด (โดยแบ่งเป็น 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและ  

การบรรลุพันธกิจ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.3 ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นบุคลากร 7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน 
และการเติบโตและ 7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน)  

โดยผลลัพธ์ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับปัจจุบันและแนวโน้ม (อย่างน้อย 3 จุด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในแต่ละปี)
ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ที่เหมาะสม เขียนอธิบายประมาณ 5 หน้า  
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ภาคผนวก 3 
แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558  
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แนวทางการจดัท ารายงานผลการด าเนินการพฒันาองคก์าร 

ตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558  
 

 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็น
ระบบบริหารจัดการและผลการด าเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2558 เป็นกรอบในการอธิบาย 
 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การเป็นเอกสารที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการพิจารณาซึ่งนับว่ามี
ความส าคัญมาก เพราะในข้ันแรกของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะรู้จักองค์การผ่านเอกสารรายงานผล
การด าเนินการพัฒนาองค์การเท่านั้น ซึ่งมีเนื้อหาของระบบการบริหารจัดการในองค์การ ที่จัดท าข้ึนโดยตอบ
ข้อก าหนด (Requirement) ของหัวข้อ (Item) ประเด็นที่ควรพิจารณา (Area to Address) ตลอดจนค าถามของ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างครบถ้วน  

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การท่ีดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
- ต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้

สื่อสารระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนองค์การอื่น ๆ ที่สนใจน าแนวทางที่ดีของ
องค์การไปประยุกต์ใช้ 

- มีรูปแบบของการน าเสนอที่ดี สามารถอธิบายระบบขององค์การภายในจ านวนหน้ากระดาษ  
ที่ก าหนดไว้โดยอาจใช้การบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล 

- ที่ส าคัญที่สุด รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การต้องถูกต้องและสะท้อนระบบจริงของ
องค์การ การเขียนรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการปรับปรุง
องค์การ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้รางวัล 

- ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ 
ประโยชน์ของการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การเพื่อใช้ภายในองค์การจะเป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจประเมิน
องค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงซึ่งส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงจะเป็น
เครื่องมือที่ท าให้องค์การได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ตรวจประเมินภายนอกองค์การ เพื่อน ามาจัดท า  
แผนปรับปรุงองค์การให้มีระดับความสมบูรณ์สูงข้ึน 
ความท้าทายในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
 ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ องค์การอาจต้องเผชิญและจัดการกับความท้าทาย
ต่าง ๆ ดังนี้ 
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- ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการการด าเนินการขององค์การ เพื่อช่วยในการปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ขององค์การรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาส  
ในการเรียนรู้ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยเกณฑ์ซึ่งแสดงถึงระบบการบริหารจัดการ 7 หมวด 
และประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือนการช้ีน าให้องค์การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  

อย่างไรก็ตามเกณฑ์ไม่ได้ระบุวิธีการไม่ได้ก าหนดเครื่องมือ และไม่ได้ก าหนดว่าองค์การควรมีโครงสร้าง
อย่างไร แต่การเลือกใช้เครื่องมอื เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์การข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประเภทและ
ขนาดขององค์การ ระดับการพัฒนาขององค์การ รวมทั้งขีดความสามารถของบุคลากร 

- ความส าคัญของลักษณะส าคัญขององค์การ 
ลักษณะส าคัญขององค์การจะท าให้ผู้อ่าน ทั้งบุคลากรในองค์การ รวมถึงผู้ตรวจประเมิน เข้าใจถึงทิศทาง 

การด าเนินงาน และปัจจัยแห่งความส าคัญในการด าเนินการขององค์การ 
ค าถามของลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นค าถามประเภท “อะไร” ให้องค์การก าหนดบริบทถึงสิ่งที่มี

ความส าคัญต่อองค์การ โดยจะเช่ือมโยงไปยังค าถามของเกณฑ์ในหมวดต่าง ๆ ซึ่งเป็นค าถามประเภท 
“อย่างไร” เพื่อให้องค์การอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการต่อไป 

- ความเช่ือมโยงระหว่างเกณฑ์ 
องค์การ บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะท างานต้องมีความเข้าใจเรื่องความเช่ือมโยงระหว่างเกณฑ์ 

ซึ่งระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์การบรรลุ 
- ความเข้าใจเรื่องแนวทางการให้คะแนน 
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการวัดระดับข้ันในการพัฒนา

ขององค์การ (Maturity Level) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1 ตั้งรับปัญหา 
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการและตอบสนองความต้องการ

หรือปัญหาเฉพาะหน้าส่วนใหญ่  
ระดับ 2 แนวทางเริ่มเป็นระบบ 
องค์การในระดับนี้ อยู่ในข้ันเริ่มต้นของการปฏิบัติการโดยกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ มีการประเมินผล

การปรับปรุงและเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ มีการก าหนดกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์เชิงปริมาณ 

ระดับ 3 แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้และมีการประเมินผล

อย่างสม่ าเสมอเพื่อการปรบัปรุง โดยมีการแบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การ กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่ส าคัญขององค์การ 
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ระดับ 4 แนวทางท่ีมีการบูรณาการกัน 
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ และมีการประเมินผล

อย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงโดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การท างานข้ามหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการและตัววัดในการติดตามความก้าวหน้าของ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติการที่ส าคัญ 

การตอบค าถามในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 ถึง หมวด 6) องค์การต้องแสดงให้เห็นถึง 
แนวทางการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการในกระบวนการที่ใช้เพื่อให้เกิดผลตามที่
เกณฑ์ตั้งค าถาม การตอบค าถามในหมวดที่เป็นผลลัพธ์ องค์การต้องสามารถแสดงถึงระดับของผลการด าเนินการ 
แนวโน้ม ตัวเปรียบเทียบ และการแสดงผลลัพธ์ต้องสอดคล้องกับกระบวนการตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่เป็น
กระบวนการด้วย 

 
 

การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ 
 

ลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง 
และช่วยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน ช่วยในการระบุข้อมูลส าคัญที่อาจขาดหายไป และ
มุ่งเน้นที่ความต้องการด้านผลการด าเนินการ รวมทั้งผลลัพธ์ด้วย 

ส าหรับทีมงานและบุคลากรในองค์การ ลักษณะส าคัญขององค์การจะท าให้ทุกคนในองค์การเข้าใจถึง
ทิศทางการด าเนินงาน และปัจจัยแห่งความส าคัญในการด าเนินการขององค์การ 

ทุกค าถามในลักษณะส าคัญขององค์การจะเช่ือมโยงกับกระบวนการซึ่งอยู่ในเกณฑ์หมวดต่าง ๆ ดังนั้น 
องค์การจึงต้องชัดเจนในทุกประเด็น 
 ค าถามในลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นค าถาม “อะไร” ซึ่งต้องการเพียงข้อมูล องค์การไม่ต้องเขียน
อธิบายถึงกระบวนการในข้ันตอนน้ี 
 วิธีการอธิบายลักษณะส าคัญขององค์การ อาจใช้รูปแบบของการพรรณนาหรืออาจน าเสนอโดยใช้
รูปแบบของตาราง 
 

การจัดท ารายงานหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) 
 

การเขียนรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การเป็นการแสดงถึงระบบการบริหารจัดการของ
องค์การ ภายในเนื้อที่ที่จ ากัด ดังนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีดังนี้ 
 1. ตอบให้ครบทุกประเด็น 
 2. ตอบให้ครอบคลุม 
 3. แสดงใหผู้้อ่านเข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การ ต้องแสดงให้เห็นว่า “ท าอย่างไร” ซึ่ง
รวมถึงการแสดงตัวอย่างประกอบ ตามความเหมาะสมของค าถาม และการจัดสรรเนื้อทีจ่ านวนหน้า 

4. แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การและบูรณาการกบั
ประเด็นหลักขององค์การ 
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แนวทางการตอบค าถามหมวดกระบวนการ 
ในหมวดที่เป็นกระบวนการ ซึ่งได้แก่ หมวด 1 – 6 มีจุดประสงค์ที่จะวินิจฉัยกระบวนการที่ส าคัญที่สุด

ขององค์การ  
การตอบค าถามในหมวดที่เป็นกระบวนการ ต้องค านึงถึงความเช่ือมโยงจากลักษณะส าคัญของ

องค์การไปสู่การด าเนินงานในแต่ละเกณฑ์ในหมวด 1 - 6 และต้องค านึงถึงความเช่ือมโยงระหว่างหมวด  
ค าถามในหมวดที่เป็นกระบวนการมี 2 ลักษณะ และมีแนวทางการตอบ ดังนี้ 
1. การตอบค าถาม “อะไร” 
ค าถามในหมวด 1 - 6 ที่ถามว่า “อะไร” มี 2 แบบ คือ 
แบบที่ 1 เป็นค าถามเพียงเพื่อต้องการทราบว่า ผล แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรือตัวช้ีวัด

ส าคัญของส่วนราชการคืออะไร 
เช่น ค าถามในหัวข้อ 2.2 (11) ตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ใช้ติดตามความส าเร็จและ

ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง ค าตอบ คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระยะเวลาในการ
ให้บริการ เป็นต้น 

แบบที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนการที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ซึ่งค าถามนี้
ต้องการค าตอบที่มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการวินิจฉัยและสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ หากค าตอบตอบเพียงว่า 
“ใคร” ก็ไม่เพียงพอ ควรจะต้องตอบถึงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานด้วย  

เช่น ค าถามในหัวข้อ 6.1 ข. (4) กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง ค าถามนี้
หากตอบเพียงแค่ช่ือกระบวนการ ไม่เพียงพอส าหรับการวินิจฉัย ควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติงานของ
กระบวนการนั้นพอสังเขป 

2. การตอบค าถาม “อย่างไร” 
ในการตอบค าถามในหมวด 1 - 6 ที่มีค าถาม “อย่างไร” ควรให้ข้อมูลและสารสนเทศของกระบวนการ

ที่ส าคัญที่แสดงถึงแนวทางการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติการเรียนรู้และการบูรณาการ ดังนี ้
- แนวทาง (Approach-A) ซึ่งหมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซึ่งแนวทางนั้นต้อง

สามารถน าไปใช้ซ้ าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เช่ือถือได้ ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

- การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายความรวมถึงความครอบคลุมและทั่วถึง
ของการน าแนวทางไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่ควรน าไปใช้ 

- การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีข้ึน โดยการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความสอดคล้องทั้งการใช้แนวทาง ตัวช้ีวัด สารสนเทศ 
การวิเคราะห์ ระบบการปรับปรุงที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การ 
และช่วยเสริมกระบวนการทั่วทั้งองค์การ 

ค าตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าว หรือค าตอบที่เพียงแต่ยกตัวอย่าง จะถูกประเมินว่า “มีสารสนเทศ
น้อยและไม่ชัดเจนในระบบการบริหารจัดการ” 

ดังนั้น ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การของหมวดที่เป็นกระบวนการ ต้องค านึงถึง
ประเด็นต่อไปนี้  
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1. แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบคือ เป็นแนวทางที่ท าซ้ าได้ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับการพัฒนามากขึ้น 

2. แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติโดยแสดงถึงการน าแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ 
ขององค์การอย่างสม่ าเสมอตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมทั้ง
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบ่งปันกับหน่วยงาน
ที่เหมาะสมขององค์การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การ 

4. แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความกลมกลืนระหว่าง 
กระบวนการ แผนงาน ตัวช้ีวัด และการปฏิบัติการ ที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ 

ประเด็น 4 ข้อแรกนี้ คือการอ้างอิงตามแนวทางการให้คะแนนนั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่องค์การ
ควรค านึงถึงนอกเหนือจากการมุ่งเน้นการตอบค าถามตามเกณฑ์เพียงอย่างเดียว  

5. แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวาซึ่งจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ 4 ประการ คือ 

(1) ลักษณะส าคัญขององค์การ ควรระบุให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างที่ส าคัญ 
(2) หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงประเด็นที่มุ่งเน้นมากที่สุด และ
อธิบายว่าการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติส าเร็จได้อย่างไร 

(3) ในการอธิบายการวิเคราะห์และการทบทวนในระดับองค์การ ควรแสดงวิธีการที่องค์การ
วิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินการเพื่อก าหนดล าดับความส าคัญ 

(4) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความสามารถพิเศษ 
และกระบวนการท างานที่มีความส าคัญต่อผลการด าเนินการโดยรวมขององค์การ 

 การแสดงถึงความมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวาในหัวข้อในหมวด 1 - 6 และการติดตามตัวช้ีวัด 
ที่เกี่ยวข้องกันในหัวข้อในหมวด 7 จะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์การด าเนินการ 

6. ตอบข้อก าหนดของหัวข้อต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และต้องตอบประเด็นพิจารณาทุกประเด็นการตอบ
ค าถามแต่ละค าถามในประเด็นพิจารณาอาจตอบแยกกันหรือรวมกันก็ได้ 

แม้ว่าค าตอบในแต่ละหัวข้อควรสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตามค าตอบของแต่ละ
หัวข้อควรเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงควรใช้การอ้างอิงค าตอบในหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสมแทนที่จะให้
สารสนเทศซ้ าเดิม โดยใส่เนื้อหาของกระบวนการที่ส าคัญไว้ในหัวข้อที่เป็นหลัก  

ตัวอย่างเช่น เรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรควรรายงานอย่างละเอียดในหัวข้อ 5.2 ค.และ
หากต้องกล่าวถึงเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาอีกในหัวข้ออื่น ควรอ้างอิงหัวข้อ 5.2 ค. โดยไม่ต้องอธิบาย
รายละเอียดซ้ าเดิม 

สารสนเทศที่ขาดหายไป จะถือว่าเป็นความบกพร่องในระบบการจัดการผลการด าเนินงานขององค์การ 
7. ใช้รูปแบบที่กระชับเนื่องจากรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การมีการจ ากัดจ านวนหน้าจึงควร

ใช้หน้ากระดาษให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และน าเสนอสารสนเทศให้กระชับ โดยใช้แผนภูมิแสดงการไหลของงาน 
(Flowcharts) ตาราง (Tables) และหัวข้อสั้น ๆ (Bullets) 
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 องค์การสามารถเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดท ารายงานได้โดยไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ ทั้งในรูปแบบ
พรรณนา ตาราง และรูปภาพ โดยมีข้อแนะน ากว้าง ๆ ถึงรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

การตอบแบบพรรณนา เหมาะส าหรับค าถามที่ต้องการให้รายละเอียดที่ครบถ้วน วิธีการท างาน 
ข้อด้อยของการตอบแบบพรรณนา คือ ใช้เนื้อที่บรรยายมาก และผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียนบรรยาย 

การตอบโดยใช้ตาราง นิยมใช้กับค าถามที่ต้องการค าตอบในรูปของตัวเลข หรือต้องการอธิบาย
เหตุผลในแต่ละช่องต่อเนื่องกันแต่การตอบในรูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับค าถามประเภทที่มีรายละเอียดมาก 
หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวม 

การตอบโดยใช้แผนภาพหรือแผนผัง (Flow หรือ Model) นิยมใช้กับค าถามที่ต้องการอธิบาย
ภาพรวม ความเช่ือมโยงของแต่ละข้ันตอน ข้อด้อยของการตอบค าถามในรูปแบบนี้ คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจแผนภาพ
หรือแผนผังที่แสดง จึงต้องอธิบายแผนภาพประกอบด้วย 

การใช้รูปแบบใด ๆ หรือใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน ข้ึนกับความเหมาะสมของแต่ละค าถามและ
ความถนัดของผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องมั่นใจว่ารูปแบบการตอบ
ค าถามใด ๆ ที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อค าถามหรือข้อก าหนดของเกณฑ์ และเป็นสิ่งที่ผู้อื่นสามารถ
อ่านและท าความเข้าใจได้ง่าย 

 
 

การจัดท ารายงานหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) 

 
หมวด 7 ให้สารสนเทศ “ในขณะที่เกิดข้ึนจริง” (ตัวช้ีวัดความก้าวหน้า) เพื่อประเมินและปรับปรุง

กระบวนการผลผลิตและบริการโดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
โดยรวม 
แนวทางการตอบค าถามหมวดผลลัพธ์สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีดังนี้ 

 เน้นปัจจัยที่ส าคัญสุด 
 ให้ข้อมูลจากตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 - 6) 
 แผนภาพ แผนภูมิ ซึ่งควรจะมีมากกว่า 90% ของเนื้อหาในหมวดนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้อมูล

เชิงปริมาณ ซึ่งการพรรณนาไม่สามารถท าให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 
การตอบค าถามในหมวด 7 ต้องแสดงข้อมูลระดับของผลการด าเนินการ อัตราการปรับปรงุ และข้อมูล

เชิงเปรียบเทียบของตัววัดหรือดัชนีช้ีวัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการขององค์การ รวมถึงข้อมูลที่แสดงความ
ครอบคลุมของการปรบัปรุงผลการด าเนินการซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกบัการถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏิบตัิและการเรยีนรู้
ขององค์การ  

หากมีการแบ่งปันความรู้ในเรื่องกระบวนการปรับปรุงและมีการถ่ายทอดเพื่อน าไปป ฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง ควรจะแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วย  

ดังนั้น ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การของหมวดที่เป็นผลลัพธ์การด าเนินการ 
ต้องค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้  
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1. มุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงานขององค์การทีส่ าคัญ 
การรายงานผลลัพธ์ควรครอบคลุมข้อก าหนดที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จขององค์การ ตามที่แสดงให้

เห็นอย่างเด่นชัดแล้วในลักษณะส าคัญขององค์การ และหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดการให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหมวดการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

2. ให้ความส าคัญกับข้อก าหนดที่ส าคัญ 4 ประการ ของแนวทางการให้คะแนนเพื่อการรายงาน
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล 

 ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (Level - Le) ควรรายงานใน
มาตรวัดที่ชัดเจน เช่น คะแนน จ านวนความผิดพลาด จ านวนความถูกต้อง ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เป็นต้น 

 แนวโน้มของผลการด าเนินการ (Trend - T) เพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 

 ผลการด าเนินการเปรียบเทียบ (Comparison- C) เพื่อแสดงผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ส่วนราชการหรือองค์การอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน หรือที่เลือกมาอย่างเหมาะสม 

 ความครอบคลุมและความส าคัญของผลลัพธ์ (Linkage - Li) เพื่อแสดงว่ามีการรายงานผลลัพธ์
ที่ส าคัญทั้งหมดและแยกตามกลุ่มที่จ าแนกไว้ เช่น ตามความส าคัญของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มการให้บริการ 

3. แสดงข้อมลูแนวโน้มตลอดช่วงเวลาทีม่ีการติดตามแนวโนม้ 
แนวโน้มควรแสดงถึงผลการด าเนินงานในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่เป็นการคาดการณ์ผลการด าเนินงานใน

อนาคต  
ช่วงเวลาระหว่างข้อมูลควรมีความเหมาะสมส าหรับตัววัดแต่ละตัวส าหรับผลลัพธ์ที่ส าคัญ ๆ ควรแสดง

ข้อมูลใหม่ด้วยแม้ว่าจะยังไม่เห็นแนวโน้มหรือผลเปรียบเทียบที่ชัดเจนก็ตาม 
4. ใช้รูปแบบที่กระชับ เช่น กราฟ และตาราง 

ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เปน็ข้อมูลเชิงปริมาณ และมีจ านวนมาก จึงควรน าเสนอในรูปแบบที่กระชับโดยใช้
กราฟและตารางและเพื่อความสะดวกในการตีความควรแสดงข้อมูลรายละเอียดของกราฟและตารางด้วย 

ในการแสดงกราฟ ควรค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ระบุตัวเลขก ากับกราฟส าหรับการอ้างอิงถึงกราฟในเนื้อหาโดยใช้ตัวเลขก ากับให้สอดคล้องกับ

หัวข้อ เช่น รูปที่ 3 ในหัวข้อ 7.1 ควรใช้ตัวเลขก ากับรูปเป็น 7.1–3  
 ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนของกราฟและหน่วยวัดอย่างชัดเจนเช่น ลูกศรช้ีข้ึน

แสดงให้เห็นว่าตัววัดมีแนวโน้มดี 
 แสดงผลลัพธ์หลาย ๆ ปีและมีเส้นแสดงแนวโน้มข้อมูล 
 แสดงการเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน 
ผลลัพธ์ที่เกิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับองค์การอื่น เช่น การน าเสนอในรูป

อัตราส่วนส าหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างของขนาด “ควรปรับให้เป็นฐานเดียวกัน”  
ตัวอย่างเช่น การรายงานแนวโน้มความปลอดภัยเป็นจ านวนวันท างานที่สูญเสียต่อจ านวนพนักงาน 

100 คน จะมีความหมายมากกว่าการรายงานจ านวนวันท างานที่สูญเสียไปทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าจ านวน
พนักงานไม่คงที่ในช่วงเวลาที่รายงานผล หรือในกรณีที่มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์การอื่นที่มีจ านวน
พนักงานต่างกัน 
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5. อธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ด้วย 
นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีค าอธิบายของผลลัพธ์นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการ

เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม องค์การควรมีค าช้ีแจงประกอบ 
 

ตัวอย่างการแสดงกราฟพรอ้มกบัค าอธิบายเนื้อหาของผลลพัธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกราฟในหัวข้อ 7.2 (มิติด้านคุณภาพการให้บรกิาร)  
แสดงระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

 

ค าอธิบายเน้ือหาของผลลัพธ์  
 กรม ก. มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 94% มีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดี

ข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2550 
 ระดับเทียบเคียง กรม 1 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันดีที่สุด อยู่ที่เกือบ 

100% และรักษาระดับไว้ได้อย่างคงที่ 
 ระดับเทียบเคียง กรม 2 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 85% แม้จะมี

แนวโน้มการปรับปรุงที่ดีข้ึนทุกปี แต่ยังต่ ากว่ากรม ก. 
 
 

ระดับชั้นของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 P. ลักษณะส าคัญขององค์การ 

1. การน าองค์การ 

1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของ
ส่วนราชการ 

1.2 การก ากับดูแลองค์การและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ข. การส่ือสารผลการด าเนินการ
ขององค์การ 

(1) (2) (3) 

7 หมวด 

18 หัวข้อ 

36 ประเด็น 

90 ข้อ 

2 ข้อ 

70

75

80

85

90

95

100

2546 2547 2548 2549 2550

กรม 1

กรม 2

ระ
ด
บั
ค
วา
ม
พ
งึพ

อ
ใจ

 (
%

)

ปี พ.ศ.

กรม ก.

70

75

80

85

90

95

100

2546 2547 2548 2549 2550

กรม 1

กรม 2

ระ
ด
บั
ค
วา
ม
พ
งึพ

อ
ใจ

 (
%

)

ปี พ.ศ.

กรม ก.



สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑก์ารพิจารณารางวัลเลศิรัฐ 

 

 
  

63 

 

 

 
ตัวอย่างเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ภาคผนวก 4 
แบบฟอร์มการสมัคร 
(เกณฑ์ PMQA 4.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ในการสง่แบบฟอรม์การสมัครรางวัล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงันี้ 

กรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th 
(1) แบบฟอร์มที่ 3 (ข้ันตอนที่ 1) 
(2) แบบฟอร์มที่ 4 (ข้ันตอนที่ 1) 

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม น ามากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วส่งโดย
อัพโหลดไฟล์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

(1) แบบฟอร์มที่ 2 (ข้ันตอนที่ 1) 
(2) แบบฟอร์มที่ 5 (ข้ันตอนที่ 2) 
(3) แบบฟอร์มที่ 6 (ข้ันตอนที่ 2) 
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แบบฟอร์มที่ 3 
แบบประเมินสถานะการเปน็ระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 

      
 

 

หมวด 1 การน าองค์การ 

หัวข้อ 

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง

เริ่ม
ด าเนินการ 

Basic Advance Significance 

1.1  ระบบการน าองค์การที่สร้างความย่ังยืน            
 1.1.1 ระบบการน าองค์การของผู้บริหาร 
  

□ 
 
□ 

 ผู้บริหารมีวิธีการก าหนด
ทิศทางองค์การ รองรับพันธกิจ
ปัจจุบัน 
 

 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง
องค์การท่ีสอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ด้าน................................... 
เร่ือง..................................... 

 ทิศทางองค์การท่ี
ก าหนดเป็น ดังนี้ 
o ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อ

สังคม ท้ังเชิงบวก เชิงลบ ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
เช่น….................................. 
o สร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ (ด้าน
เศรษฐกจิ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อม) เช่น............... 

 1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
  

□ □ 
 ผู้บริหารสร้างสภาพ 
แวดล้อม เพื่อให้เกิด ดังนี้ 

o การมุ่งเน้นพันธกิจ  
o การปรับปรุงผลการ

ด าเนินการ  
o การเรียนรู้ระดับองค์การ 

และระดับบุคคล 

 ผู้บริหารสร้างสภาพ 
แวดล้อม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
ท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการ
..............................  

 ผู้บริหารสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิด 
ผลลัพธ์ ดังนี ้

o เกิดนวัตกรรมท่ีส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ เช่น.................. 

o การบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เช่น.................................. 

 1.1.3 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการส่ือสารภายในองค์การ เพื่อให้เกิดความทั่วถึง รวดเร็ว และทันการณ์ 
  

□ □ 
 ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอด 
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย 
สู่ทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องใน
ลักษณะส าคัญองค์การ (ท้ัง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้
เกิดการรับรู้ เข้าใจ และ
ร่วมมือกันในการด าเนินการ

 ผู้บริหารมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
สู่ทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบการตัดสินใจท่ีส าคัญ (ท้ัง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้
เกิดผล ดังนี ้
 

 ผู้บริหารมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
สู่ทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง (ท้ัง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันการณ์ และมีประสิทธิผล 
โดยมีผลส าเร็จท่ีส าคัญจาก

            ให้หน่วยงานประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง  โดยประเมินตามระดับการพัฒนา (ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ  
อยู่ระหว่างการด าเนินการ ด าเนินการได้ในระดับ Basic  ระดับ Advance  และระดับ Significance) 

กรณีหน่วยงานเลือกว่าด าเนินการอยู่ในระดับ Basic ต้องมีการด าเนินการครบถ้วนในระดับ Basic  
กรณีหน่วยงานเลือกด าเนินการอยู่ในระดับ Advance ต้องมีผลการด าเนินครบถ้วนทั้งระดับ  Basic และ Advance  
กรณีหน่วยงานเลือกด าเนินการอยู่ในระดับ Significance ต้องมีผลการด าเนินครบถ้วนทั้งระดับ  Basic  Advance  และ 

Significance 
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หมวด 1 การน าองค์การ 

หัวข้อ 

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง

เริ่ม
ด าเนินการ 

Basic Advance Significance 

จนเกิดผลส าเร็จ  o ความท่ัวถึง โดยวิธีการ
............................................... 
o ความรวดเร็ว โดยวิธีการ
..................................... 

การสื่อสารท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึง และ
ทันการณ์ (ยกตัวอย่างกรณี
การสื่อสารท่ีรวดเร็ว ทันการณ์ 
ท่ีน ามาสู่การแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที) เช่น…………… 

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
 1.2.1 ผู้บริหารสร้างบรรยายกาศเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์การด้านความโปร่งใส 
  

□ □ 
 ผู้บริหารสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อ ให้หน่วยงาน
เป็นองค์การท่ีมีความโปร่งใส 
ดังนี้ 

o ก าหนดนโยบายด้าน
ความโปร่งใส 

o ก าหนดมาตรการ/
แนวทางในการสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

o มีมาตรการในการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยัง
บุคลากรและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

 มีการก าหนดมาตรการ
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต 
และสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เช่น 
o มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
การป้องกันการทุจริต และ
สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เช่น …................... 
o การน าเครือข่ายมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน่ 
…................... 
o การก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันทุจริต
และสร้างความโปร่งใส เช่น 
….................... 
o อื่น ๆ ระบุ ................. 

 ผู้บริหารเป็นต้นแบบใน
ด้านความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ................ 
 หน่วยงานมีวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานท่ีมีความ
โปร่งใส เช่น ...................... 
(ให้อธิบายวัฒนธรรมดงักล่าว) 
 

 1.2.2 การติดตาม 

  
□ □ 

 มีการก าหนดตัวชี้วัดใน
การติดตามด้านการป้องกัน
การทุจริต และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน  

 มีการติดตาม ทบทวน ทุกปี 
เกี่ยวกับ ดังนี้ 
o ประสิทธิผลของ

มาตรการในการป้องกัน 
การทุจริตและการสร้าง 
ความโปร่งใส  
o ตัวชี้วัดด้าน 

การป้องกันการทุจริตและ 
การสร้างความโปร่งใส 

 มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อก ากับ
การด าเนินงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริต และสร้างความ
โปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน 
เช่น......................... 

 1.2.3 การจัดการเร่ืองราวร้องเรียน 
  □ □  หน่วยงานมีข้อร้องเรียน/

การทักท้วงจากสาธารณะ 
และสามารถตอบสนองกลับ/
ชี้แจงได้ทันท่วงที 

 ในรอบปีท่ีผ่านมา
หน่วยงานไม่เคยถูกร้องเรียน/
ทักท้วงจากสาธารณะเกี่ยวกับ
กับทุจริตและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศ หรือมีต้นแบบ 
ในด้านความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถเป็น
ตัวอย่างท่ีดีในการด าเนนิการ
ได้ เช่น ....................... 
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หมวด 1 การน าองค์การ 

หัวข้อ 

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง

เริ่ม
ด าเนินการ 

Basic Advance Significance 

1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

  □ □ 
 มีกลไก/แนวทางที่เอื้อ
ให้เครือข่าย (ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน หรือท้องถ่ินจาก
องค์การภายนอก) เข้ามามี
ส่วนร่วมในการท างาน กลไก/
แนวทางดังกล่าว คือ
............................... 

 มีการด าเนินการร่วมกับ
เครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตรวจสอบ ตั้งเป้าหมายใน
การด าเนินการ) เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น  
การพัฒนาผลผลิต บริการ 
มาตรการต่างๆ โดยมีผลงาน/ 
/โครงการ/นโยบาย/มาตรการ 
ท่ีด าเนินการร่วมกับเครือข่าย
เช่น...................และเครือข่าย
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ 
..................................... 

 มีผลงานท่ีโดดเด่นท่ี
เป็นนวัตกรรมอันเกิดจาก
การด าเนินการร่วมกับ
เครือข่าย จนสามารถแก้ไข
ปัญหา ท่ียุ่งยากซับซ้อน 
หรือส่งผลกระทบสูงต่อ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน และสร้างคุณค่า
กับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย องค์การ และ
ประเทศ เช่น 

o นวัตกรรมเชิงนโยบาย 
คือ .................. 

o นวัตกรรมการให้บริการ 
คือ .................. 

o นวัตกรรมเชิง
กระบวนการ คือ….........…… 

o อื่น ๆ (ระบุ)........... 

1.4 การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  □ □  มีการวิเคราะห์และก าหนด

ผลกระทบเชิงลบ ดังนี้ 
○ มีการวิเคราะห์

ผลกระทบเชิงลบ การวิเคราะห์  
ความเสี่ยงของการด าเนิน
โครงการ กระบวนการ และ
ยุทธศาสตร์ ท่ีอาจส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ /สังคม /
สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข 
○ มีการก าหนดมาตรการ

ป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชงิลบ
ต่อเศรษฐกิจ /สังคม /
สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข  
ท่ีอาจเกิดข้ึน) 

 หน่วยงานมีการใช้
ประโยชน์ของเครือข่าย 
เฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบ
เชิงลบ ก่อให้เกิดการแก้ปัญหา
ไดทั้นการณ์  โดยมีเครือข่าย
ในการป้องกันไม่ให้เกิด 
ผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง 
ได้แก่ ………………........ 

 มีผลงานท่ีโดดเด่น 
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการ
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
และส่งผลกระทบท่ีดีต่อด้าน
เศรษฐกิจ/ สังคม/
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข 
ได้แก่………............. 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

2.1  แผนยุทธศาสตร์ที่ ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
  □ □  หน่วยงานมีกระบวนการ

ก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการ 
และสร้างคุณค่าต่อประชาชน 
โดยค านึงถึง ดังนี้ 

o การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
เครือข่าย  

o ประโยชน/์ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

o สภาพแวดลอ้มท้ังภายใน
และภายนอก เชน่ ........................ 

 หน่วยงานมียุทธศาสตร์
และแผนงานท่ีตอบสนอง 
ดังนี้ 

o ความท้าทายในด้าน 
พันธกิจ การปฏิบัติการ  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และบุคลากร 

o การเปลี่ยนแปลงที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 หน่วยงานมียุทธศาสตร์
และแผนงานท่ีช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
สร้างโอกาส และส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศ เช่น 
o มีแผนน าระบบ

ดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนการ
ท างาน 
o มีแผนการยกระดับ

การให้บริการ ท่ีรวดเร็ว ฉับไว 
ต้นทุนต่ า เข้าถึงได้ง่าย  
ทุกที่ ทุกเวลา 
o อื่น ๆ 

(ระบุ).................. 
2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  □ □  หน่วยงานมีการก าหนด

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 

oระดับองค์การ 
oระดับปฏิบัติการ 
oระดับประเทศ 

 หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ผลกระทบของเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ท่ีส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญท่ีส่งผล
ต่อยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
(ยกตัวอย่าง 5 ตัวชี้วัด) 
1. ......................................... 
2 ........................................... 
3. .......................................... 
4. .......................................... 
5. .......................................... 

◻ หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับ
องค์การ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ ผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมท่ีส่งผล
ต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
และสามารถปรับแผนได้หาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
แนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคตท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน โดยมีแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลง  
ท่ีส าคัญ เช่น ............. 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
  □ □  แผนการด าเนินงาน/

แผนการปฏิบัติการ มีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการ
ก าหนดข้ันตอน ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 แผนการด าเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ มีการค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(ท าน้อยได้มาก) การลดตน้ทุน 
เพิ่มความรวดเร็ว และสร้าง
คุณค่าต่อประชาชน โดยใช้
วิธีการ เช่น 
 

 แผนด าเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ สนับสนุน
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 
โดย 
o แผนฯ มีการบูรณาการ
ร่วมกับแผนการพัฒนาขีด
ความสามารถและอัตราก าลัง 
o แผนฯ รองรับการ
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

o ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง
กระบวนการ/การบริการ ได้แก่
......................................... 

o การปรับปรุง
กระบวนการ ลดการท าซ้ าและ
ความผิดพลาด ได้แก่ 
......................................... 

o การใช้นวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ............. 

o อื่นๆ (ระบุ)........... 

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ี 
o แผนฯ เอื้อต่อการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วน 
 มีการน าระบบดิจิทัลมา
ใช้ในการด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย และมีการใช้ข้อมลู
ร่วมกันในการปฎิบัติงาน  

2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 

  □ □ หน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
◻ หน่วยงานมีระบบในการ
ติดตามผลการด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ ท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว 
◻ หน่วยงานมีระบบรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 

◻ หน่วยงานมีการคาดการณ์
ผลการด าเนินงานตามแผน 
และทบทวนแผน เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง  
โดยมีระบบงานหรือ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
คาดการณ์ ได้แก่.................... 

◻ หน่วยงานมีแผนในการ
เตรียมความพร้อมต่อการ
ปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีใน
การแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน
และเกิดผลกระทบในวง
กว้าง (Big Impact) เช่น 
.............. 

 
  



สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑก์ารพิจารณารางวัลเลศิรัฐ 

 

 
 

  

71 

 

 

 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

3.1 การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  □ □ ◻ หน่วยงานมีการด าเนินงาน
ดังนี้ 
o ค้นหา รวบรวม ข้อมูล

ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยวิธี  
o วิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
o ตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมาจาก
ข้อมูลความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

◻ หน่วยงานมีการน า
เทคโนโลยี  มาใช้ในการค้นหา 
และรวบรวม ข้อมูล เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ให้
สนองตอบต่อความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียใหม่ ๆ เทคโนโลยีท่ีใช้  
ได้แก่............... 

หน่วยงานได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
◻ มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จากทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายเชิงรุก  
ยกตัวอย่างนโยบายเชิงรุก 
ท่ีเป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
............................................. 
◻ มีการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะ
เกิดข้ึน 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

  □ □ ◻ หน่วยงานมีการประเมิน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย โดยมีการประเมิน 
ดังนี้ 

o ความพึงพอใจ 

o ความผูกพัน 

◻ หน่วยงานน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาวิเคราะห์ และก าหนด
แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข
ปัญหาในเชิงรุก เช่น................. 

◻ หน่วยงานมีการบูรณาการ
ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่
....................มาเพ่ือใช้
ประโยชน์และพัฒนา ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น  

o การก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์  

o สร้างนวัตกรรมในการ
บริการ 

o อื่น ๆ (ระบุ) ……….. 
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
  □ □  หน่วยงานมีการด าเนินการ  

ดังนี้ 
o มีกระบวนการ

ทบทวนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

o มีช่องทางการสื่อสาร
ท่ีสามารถเข้าถึงผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง

 มีการสร้างนวัตกรรม 
ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม 
(Segmentation Service) 
ได้แก่ ............... (ให้ระบุงาน
บริการ/กระบวนการ)  

 มีการสร้างนวัตกรรม 
ท่ีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถออกแบบ 
การรับบริการได้เฉพาะ
บุคคล (Personalize/ 
Customer Service)  
ให้ระบุงานบริการ/ 
กระบวนการ...................... 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

มีประสิทธิภาพ 
o มีวิธีการในการ

ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทุก
พื้นท่ี ได้แก่ ……………….......... 

3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว 

  □ □  มีกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียนท่ีเป็นระบบ ดังนี้ 

o มี ช่ อ ง ท า ง รั บ เ ร่ื อ ง
ร้องเรียนท่ี เข้าถึงง่าย และ
หลากหลายต่อผู้ร้องเรียน  

o มีมาตรฐานการจัดการ
ข้อร้องเรียนท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย 

o เผยแพร่มาตรฐาน /
กระบวนการ การจัดการ 
ข้อร้องเรียนต่อสาธารณะ   

หน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุนในการท างานและ
รวบรวมข้อมูล 
 มีการตอบสนองกลับต่อ             
ข้อร้องเรียนทันที 
 มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ข้ันตอน ความคืบหน้าของ
เร่ืองร้องเรียน (tracking)  
ได้อย่างรวดเร็ว อ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน โดยใช้
ระบบ………………...... 

หน่วยงานมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 
◻ มีการรวบรวมข้อมูล 
สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ 
และวิเคราะห์สาเหตุ น ามา
แก้ปัญหาในเชิงรุก เพื่อลด
อัตราข้อร้องเรียนท่ีพบบ่อย 
หรือร้องเรียนซ้ า 
◻ ผู้ร้องเรียนมีความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ต่อระบบการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

4.1 การก าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
 4.1.1 การก าหนดตัววัดและสารสนเทศที่ส าคัญ 
  □ □ หน่วยงานมีการด าเนินการ 

ดังนี้ 
◻ มีการก าหนดตัวชี้วัดท่ี
ส าคัญ เช่น ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ เป็นต้น 
◻ มีการก าหนดสารสนเทศ
ท่ีส าคัญเพื่อ 
o ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  
o การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
o การใช้ประโยชน์/สร้าง 
การรับรู้ต่อประชาชน 
 
 

 การจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศเป็น ดังนี้ 
o มีประสิทธิภาพ 
o มีปลอดภัย 
o มีความน่าเชื่อถือ  
o มีความพร้อมใช้งาน

และข้อมูลทันสมัย 
o O สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

◻ ข้อมูลสารสนเทศถูก
น ามาวิเคราะห์ ประมวลผล
และสามารถน าไปเผยแพร่
ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายเพื่อ
การใช้ประโยชน์ของ
สาธารณะ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

 4.1.2 การน าเทคโนโลยีมาใช้ 

  □ □ ◻ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การติดตามตัววัด และจัดเก็บ
สารสนเทศท่ีส าคัญ 
เช่น………... 

หน่วยงานมีการด าเนนิการ ดังนี ้
 มีแผนการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานและ 
การรวบรวมข้อมูลให้เป็น
ระบบดิจิทัล 
 ข้อมูลสารสนเทศอยู่
ภายใต้ platform เดียวกัน 
เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม 

◻ หน่วยงานมีการ
เชื่อมต่อฐานข้อมลูกับ
ส่วนกลาง หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแบบบูรณาการ 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการท างาน 
  □ □   หน่วยงานมีการ

วิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดทุก
ระดับ โดยเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการกับค่าเป้าหมาย 
รวมทั้งมีกลไกที่ใช้ในการติดตาม
งาน เพื่อแก้ไขปัญหาของ
กระบวนการต่าง  ๆใน
หน่วยงาน 

หน่วยงานมีการด าเนินการ 
ดังน้ี 
 มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา 
และน าไปแก้ไขปัญหาใน
ระดับองค์การ/ยุทธศาสตร์ 
เช่น ……….......................... 
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การด าเนินงานโดยเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบที่ส าคัญ  

หน่วยงานมีการด าเนินการ 
ดังน้ี 
◻ มีการวิเคราะห์ 
เชื่อมโยงสาเหตุ และ
คาดการณ์ผลที่อาจจะ
เกิดขึ้น และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที  
◻ มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ 
เชื่อมโยงสาเหตุ และ
คาดการณ์ผลที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง 

4.3 การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน ์

  □ □ ◻ มีกระบวนการจัดการ
ความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์ 
เผยแพร่) อย่างเป็นระบบ 
เช่น 

o มีการรวบรวมเป็น
คู่มือหรือเอกสาร  

o มีการจัดท าเป็น
ฐานข้อมูล  

o มีการจัดท าเป็น
แนวทางปฏิบัติ 

o อ่ืน ๆ (ระบุ) ...... 
 
 
 

◻ มีกระบวนการรวบรวม 
วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
ข้อมูล สารสนเทศและ 
องค์ความรู้จากภายนอก 
โดยเชื่อมโยงกับ ................. 
◻ หน่วยงานมีการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศและ
องค์ความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรม เช่น ................... 

 มีการวิเคราะห์ 
รวบรวม และเชื่อมโยง 
องค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา จนเกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) หรือสร้าง
มาตรฐานใหม่จนน าไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานอ่ืน โดยมีผลงาน
ที่โดดเด่น เช่น ….............. 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานให้เป็นดิจิทัลและมีประสิทธิภาพ 

  □ □ มีการด าเนินการ เช่น 
 มีการวิเคราะห์
กระบวนการ และโอกาสใน
การพัฒนารูปแบบ 
การท างาน และการเตรียม
ทรัพยากร (ระบบ บุคลากร 
งบประมาณ เครื่องมือ 
ฯลฯ) เพื่อพร้อมรับ 
การปรับเปลี่ยนระบบ 
การท างานให้เป็นดิจิทัล 
 มีแผนและตัวชี้วัดใน
การรวบรวมและการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้ระบบ
ดิจิทัล 
  มีแผนการและตัวชี้วัด
รองรับการเปลี่ยนรูปแบบ
การท างานเป็นระบบดิจิทัล 
เช่น แผนดิจิทัลของ
หน่วยงาน แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และการจัดแผนป้องกัน/ 
การรับมือระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน เพื่อให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง มี
เสถียรภาพ ม่ันคงปลอดภัย 
โดยมีการด าเนินการ เช่น 

o รองรับต่อภัยพิบัติ/
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Backup 
and IT Contingency Policy) 

o ป้องกันระบบ
ฐานข้อมูล และปฏิบัติการ 
บนไซเบอร์ 

 

 หน่วยงานมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานที่
ครอบคลุมพันธกิจหลัก 
ส่งผลให้หน่วยงานมี
ผลสัมฤทธ์ิ เช่น 
o การลดต้นทุน ระบุ 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ 
ได้แก่ ................ 
o ยกระดับประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
องค์การ ระบุ เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่...... 
o ยกระดับประสิทธิภาพ
ด้านการปฏิบัติงาน/
บริการ ระบุ เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่...... 
o อ่ืนๆ ระบุ....... 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  

หัวข้อ 

ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง

เริ่ม
ด าเนินการ 

Basic Advance Significance 

5.1  การจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
  □ □  มีการประเมินขีด

ความสามารถและอัตราก าลัง
ด้านบุคลากรที่หน่วยงาน
จ าเป็นต้องมีในแต่ละระดับ 
เพื่อตอบสนองต่อบทบาท
ภารกิจยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
 มีการวางแผนก าลังคน 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
บทบาทภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่มีในปัจจุบัน  

 

 มีการน าผลการ
ประเมินขีดความสามารถ
และอัตราก าลังมาใช้ใน
การวางแผนก าลังคน เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 มีระบบการ
ประเมินผลบุคลากรด้าน
การท างานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส  
 เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการพัฒนา และ
ก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตน 

 มีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคลการ
ส่งเสริมด้านต่างๆ จาก
ผู้บริหาร จนเกิดผล ดังน้ี: 

o การเสริมสร้าง
ความคล่องตัวในการ
ท างานและตัดสินใจ 

o การส่งเสริมให้เกิด
การสร้างนวัตกรรม 
เพื่อให้บุคลากร ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ปรับแนวทาง
การท างานให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว สอดรับกับ
ภารกิจและความ 
ท้าทายในปัจจุบัน 

5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  □ □  มีการสร้างบรรยากาศ 
การท างานท้ังทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้
เกิดการท างานท่ีคล่องตัว 
สามารถท างานได้สะดวกและ
เกิดประสิทธิภาพสูงระดับ
องค์การ ดังนี้ 

o ด้านสุขภาพอนามัย 
o ด้านความปลอดภัย 
o ปรับปรุงสถานท่ีท างาน 
o Smart office (มีการ

น าเทคโนโลยีเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกภายในองค์การ) 

o การสร้างบรรยากาศท่ี
กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 มีการจัดสรรทรัพยากรหรือ
จัดท าระบบการท างานท่ีค านึงถึง
คุณภาพชีวิตของบุคลากร หรือ
ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม
บุคลากร 

 มีมาตรฐานการท างาน
ของบุคลากร มีการสร้าง
ทัศนคติท่ีดีต่อกระบวนการ
บริหารจัดการ และ
กระบวนการท างานมี
จริยธรรมตรวจสอบได้ 
 มีผังการจัดการ  
การมอบอ านาจและ
ขอบเขตหน้าท่ีท่ีชัดเจน เพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 มีการท างานเป็นทีม
เพื่อผลส าเร็จของงาน
ร่วมกัน มีการพูดคุยหารือ 
เปิดรับความคิด รวมท้ังร่วม
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ปรับ
ลักษณะการท างาน พร้อม
รับความเสี่ยงและรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึน
ร่วมกัน 
 มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ท างานของบุคลากร 

 มีกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือกับทั้งภายใน
และภายนอก ในลักษณะ
ทีมสหสาขาวิชาเพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหา เป็นทีม
สมรรถนะสูง สามารถ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิผล 
ยกตัวอย่างการด าเนินการ 
ที่ส าคัญ.................... 



สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑก์ารพิจารณารางวัลเลศิรัฐ 

 

 
 

  

76 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  

หัวข้อ 

ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง

เริ่ม
ด าเนินการ 

Basic Advance Significance 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ 

     ปลูกฝังค่านิยมในการท างาน 
สร้างกลไกจูงใจกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือ เกิดการท างานเป็น
ทีมและมีประสิทธิภาพสูง มีการ
ทบทวนปรับปรุงเมื่อเหมาะสม 
 มีการก าหนด สื่อสาร 
ถ่ายทอด เพื่อสร้าง วัฒนธรรม
องค์การในการท างานแบบมือ
อาชีพเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติในทุก
ระดับ 

 มีการวิเคราะห์ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความผูกพัน ของ
บุคลากร ความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันต่อ
ผลลัพธ์ขององค์การ 
 องค์การมีการหาสาเหตุ
ของปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรอันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน 
และน าไปสู่การแก้ไข  
การพัฒนา การออกแบบ
กระบวนการท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับการมีผล
ปฏิบัติงานท่ีดี 

 มีกระบวนการในการ
ปรับแนวคิด (mindset) ของ
ข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้
เป็นผู้ประกอบการภาครัฐท่ี
มุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก
และสร้างคุณค่าเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน หน่วยงาน 
และส่วนรวม 
 

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

     มีการสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับเกิดการเรียนรู้แบบมี
เป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย ไม่จ ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง 
เช่น 
o ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
o ด้านความรู้ความสามารถ

ในการท างานท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจหลักและยุทธศาสตร์
องค์การ ด้านความรู้และทักษะ
ทางด้านดิจิทัล นวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหม่ๆ  
o ด้านการบริหาร การ

แก้ปัญหา ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ภาวะผู้น า  
การท างานร่วมกับผู้อื่น หรือ
ทักษะทางด้านอารมณ์อื่น ๆ 
o อื่นๆ (ระบุ) ..... 
 มีการจัดท าหลักสูตรการ
อบรมให้เป็นปัจจุบันและมีการ
ทบทวนระบบการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 

 มีแผนการพัฒนา
บุคลากรท่ีตอบสนองต่อ
ภารกิจ สมรรถนะหลัก หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 การเรียนรู้ มีการก ากับ
ติดตามเป้าหมายและการให้
ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ท่ีชัดเจน 
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ  
มีการวัดผลหลังการอบรม 
(นอกเหนือจากความพึงพอใจ) 
 มีการส ารวจความ
ต้องการ มีการจัดสรรให้
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม 
หรือเปิดโอกาสให้บุคลากร
สามารถเสนอหลักสูตรท่ีขอ
เข้าร่วมได้ตามความ
เหมาะสม 

 

 การจัดท าหลักสูตร
ต่างๆ มีการประเมินผล และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรแต่ละกลุ่มให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
การพัฒนางานได้ (ตามท่ี
ระบุไว้ในระดับ basic) 
 บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย  
มึความรอบรู้ มีความคิด 
เชิงวิกฤติ สามารถตัดสินใจ
ในเชิงซับซ้อนได ้
 บุคลากรมีทักษะ
ทางด้านดิจิทัล ซึ่งหน่วยงาน
มีแนวทางการวิเคราะห์  
การพฒันา การประเมินผล 
เพื่อให้เกิดผล ดังนี ้

o บุคลากรทุกระดับ
เข้าใจประโยชน์ และ
ข้อจ ากัด ของเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีตนใช้งาน พร้อม
เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ 

o บุคลากรทุกระดับ 
ตระหนักถึงความจ าเป็น 
และความเสี่ยงของ
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  

หัวข้อ 

ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง

เริ่ม
ด าเนินการ 

Basic Advance Significance 

เทคโนโลยีเพื่อการท างาน
และการสื่อสารได้ดี  

o บุคลากรมีความรู้
ด้านการใช้งานเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย เข้าใจ
ประเด็นท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนทางสังคม และ
จริยธรรม อันเกิดจากการใช้
เทคโนโลยี  

o บุคลากรเข้าใจ
สิทธิ (privacy) ลิขสิทธิ์  
การน าข้อมูลออนไลน์มาใช้
งาน เพื่อให้เกิดการใช้งาน
อย่างเหมาะสม 
 บุคลากรทุกระดับ
สามารถเลือกใช้งาน
เคร่ืองมือต่างๆ ด้านดิจิทัล
ได้หลากหลายและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ดี 
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

6.1  กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 
 6.1.1 การออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 

     หน่วยงานออกแบบ 
กระบวนการโดยค านึงถึงความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ (end to end 
process)  
 มีการก าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
o จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
o จัดท ามาตรฐาน  
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง

 มีการเชื่อมโยง
กระบวนการท างานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

o มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล  

o มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการ
เชื่อมโยงข้อมูลกัน 
 ระบกุระบวนการ และ
ข้อมูลท่ี แลกเปลี่ยน/
เชื่อมโยงกัน ได้แก่  
กระบวนการ........... 

 มีการเชื่อมโยง
กระบวนการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในรูปแบบ เช่น 
o Single Window  
o One stop 

Service   
o อ่ืนๆ (ระบุ)........ 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
o อื่นๆ ระบุ........... 
 ระบรุายชื่อของกระบวนการ
ท่ีได้ออกแบบโดยค านึงถึงความ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
........................................... 

รายชื่อข้อมูล........... 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง……………….. 

 6.1.2 การก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการเพื่อน าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

     หน่วยงานร่วมกันก าหนด
ตัวชี้วัดในการติดตามควบคุม
กระบวนการ 

 หน่วยงานได้น าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

o การก ากับติดตาม
ตัวชี้วัด เช่น.............. 

o การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
เช่น.............. 

 ระบุผลงานท่ีโดดเด่น 
ท่ีเกิดจากการบูรณาการ 
การท างานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีการน าระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
ก ากับติดตามการด าเนินการ 
และการยกระดับ
ประสิทธิภาพกระบวนการ  
เช่น.............. 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

     ในรอบปีท่ีผ่านมาหน่วยงานมี
การด าเนินการ ดังนี้ 

o ทบทวน ปัญหา 
อุปสรรค และตัวชี้วัดของ
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน 

o ปรับปรุงกระบวนการ
โดยการลดระยะเวลาและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 – 50 ของ 
กระบวนการหลัก ได้แก่ 
กระบวนการ ................... 
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ 
กระบวนการ........... 

 ในรอบปีท่ีผ่านหน่วนงาน
ได้พัฒนานวัตกรรม/น าดิจิทัล 
เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ  
จ านวน.............กระบวนการ  
ได้แก่ กระบวนการ..............  

 ในรอบปีท่ีผ่านมา
หน่วยงานมีผลงานนวัตกรรม
ท่ีโดดเด่น ท่ีน ามาใช้ใน
กระบวนการและสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน หรือ
ส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
ได้แก่ ............................ 

6.3 การลดต้นทนุและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

     ในรอบปีท่ีผ่านมาหน่วยงาน
ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
กระบวนการ ดังนี้ 
o กระบวนการหลัก 
o กระบวนการสนับสนุน 

 น าผลการทบทวนมาก าหนด
แผนและเป้าหมายในการลด
ต้นทุน/เพิ่มผลิตภาพของ
กระบวนการหลัก และ

 มีแนวทางในการลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน เช่น  
o การก าหนดนโยบาย 
มาตรการในการลดต้นทุน 
o การน าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้เพื่อการลด
ต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

 ผลงานท่ีโดดเด่นในการ
น านวัตกรรม/ เทคโนโลยี
ดิจิ ทั ลม า ใช้  เพื่ อ การลด
ต้นทุนของกระบวนการ ท่ี
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถขององค์การ 
ได้แก่ ............................. 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 

หัวข้อ 
ระดับการด าเนินการ 

ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
เริ่ม

ด าเนินการ 
Basic Advance Significance 

กระบวนการสนับสนุน  
โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุน 
ดังนี้ 

o เป้าหมายระยะสั้น ได้แก่ 
 ............................  

o เป้าหมายระยะยาว ได้แก่ 
 ................................ 

 
o การแบ่งปันทรัพยากร
ในการท างานร่วมกัน 
o อื่นๆ (ระบุ) ........ 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

     หน่วยงานมีการก าหนด
ตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุม
กระบวนการ (Leading 
Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท่ีส่ง
สัญญาณเพื่อการคาดการณ์
ความส าเร็จของกระบวนการ 
ได้แก่ ............  
หมายเหตุ โปรดระบุว่า 
กระบวนการอะไร ติดตามด้วย
ตัวชี้วัดอะไร 

 หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัด
ท่ีแสดงถึงความส าเร็จของการ
จัดการกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และส่งผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศในด้าน
ต่างๆ เช่น 
o ด้านเศรษฐกิจ  
o ด้านสังคม  
o ด้านสิ่งแวดล้อม 
o ด้านสาธารณสุข  
หมายเหตุ โปรดระบุเฉพาะ
ด้านท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

 ในรอบปีท่ีผ่านมา
หน่วยงานมีผลลัพธ์โดยรวมท่ี
โดดเด่น ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีส าคัญ  
ได้แก่ .............. 
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แบบฟอร์มที่ 4 
ตัวชี้วัดหมวด 7 

 
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ (Function base, 
Area base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

3. การด าเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการด าเนินการด้านกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

  

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซ่ึงตัวชี้วัด
ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการตามนโยบายและ
แผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
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5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่นการบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นตน้ 
ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัว
วัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ  เป็นต้น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

 

 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของ
ส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ 
ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการจากส่วน
ราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

3. ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความส าเร็จของการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจ าหน่าย
สินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

  

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการ 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่ มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่ม
ผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 
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4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

5. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี
ล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

 

 
1. จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร 
ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา 
ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

  

7. 3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 
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3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการ
ด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

(ตัวเลข) 2560 2561 
  
 

          

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งใหไ้ปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการ
ด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

(ตัวเลข) 2560 2561 
  
 

          

5. จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการ
ด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

(ตัวเลข) 2560 2561 
  
 

          

 

 
 

1. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึง
ความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของ
ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 
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2. จ านวน Best practice 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่  
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่ส่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด  
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

5. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจาก
ภายนอก 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

(ตัวเลข) 2560 2561 
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1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม (กระบวนการที่ด าเนนิการข้ามหลายหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลาย
หน่วยงานของส่วนราชการ       (Area base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

2. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม  
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข  
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

  

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินการแล้วยัง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ 
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5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

 

 

1. การลดต้นทนุ (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้) 

ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้เพื่อลดต้นทุนในการท างาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

2. จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

  

7. 6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทนุ การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม 
และการจัดการกระบวนการ 
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4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 

  
 

          

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 
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แบบฟอร์มที่ 5 
บทสรปุผู้บริหาร 

 
 

ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ความยาว 3 – 5 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานของท่านและผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการ
ด าเนินการ โดยให้สรุปเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ดังนี้ 

1. แนะน าหน่วยงานในภาพรวม 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

2. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ท่ีหน่วยงานเห็นว่ามีความ
โดดเด่น  

มิติท่ี 1 ระบบราชการท่ีเปิดกว้างและเชื่องโยงกัน 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

มิติท่ี 2 ระบบราชการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................................................................ 

มิติท่ี 3 ระบบราชการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
 

3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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แบบฟอร์มที่ 6  
รายงานผลการด าเนินการพฒันาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 

 
 

 
 
 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะส าคัญขององค์การ ไม่เกิน 5 หน้า (ไม่มีคะแนน) 
ส่วนท่ี 2 การด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
 รวม 3 มิติ ไม่เกิน 30 หน้า 
ส่วนท่ี 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ : ไม่เกิน 5 หน้า 

* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 40 หน้า * 
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ส่วนที่ 1  
ลักษณะส าคญัขององค์การ 

ลักษณะขององค์การ คือภาพรวมของส่วนราชการที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงานและความท้าทาย
ที่ส าคัญทีส่่วนราชการเผชิญอยู่ และการตอบสนองการบริหารจัดการเพือ่น าไปสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 

 
กรุณาตอบค าถามดังน้ี 

 
1. ลักษณะองค์การ  
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย  
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง?  
- ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการและการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร? 
- กลไกที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร? 

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม  
- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน ์และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร?  
- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ? 

ความส าคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร?  
- มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง?  
- อะไรคือข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรและพนักงานประเภทต่างๆ?  
- องค์ประกอบส าคัญทีท่ าให้บคุลากรเหลา่น้ีมีส่วนรว่มในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ 

ส่วนราชการคืออะไร?  
- ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยของส่วนราชการ 

อะไรบ้าง? 
- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญคืออะไร? พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวาง

แผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง  
 

(4) สินทรัพย์  
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร

และการให้บริการ? 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ  
- ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ

อะไรบ้าง?  
- กฏหมายและกฏระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(6) โครงสร้างองค์การ  
- โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร?  
- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ  ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วน

ราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด (*)? 

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ระดับของกลุ่มเป ้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมี

อะไรบ้าง (*)?  
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการ

ปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร?  
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร? 

(8) ส่วนราชการหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน    
- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมีหน่วยงาน

ใดบ้าง? และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของ ส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ?  

- กลุ่มเหล่าน้ีมีส่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*)?  
- กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง? 

 
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด? 

ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็น

การแข่งขันคืออะไร  และผลต่อการด าเนินการของส่วนราชการ?  
(10)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ(ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)? 
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(11)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง?  
- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วน

ราชการ และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง?  
- มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี? 

 
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  

(12)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ ด้าน

การปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร? 
 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

(13)  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
- องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  รวมทั้งกระบวนการประเมิน การ

ปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง? 
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ส่วนที่ 2  

การด าเนนิการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 
 

มิติท่ี 1 ระบบราชการท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
 
มิติท่ี 2 ระบบราชการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
 
มิติท่ี 3 ระบบราชการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 3 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ  

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

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

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

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

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................... 
 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ..................
....................................................................................................................................................................... 
 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... . 
 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...............
.......................................................................................................................................................................  

 



สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑก์ารพิจารณารางวัลเลศิรัฐ 

 

 
 

  

95 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 

สู่ระบบราชการ 4.0 
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แนวทางจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Application Report) 

 
 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0  (Application Report) เป็นเอกสาร
ที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการและผลการด าเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์ การประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นกรอบในการอธิบาย 
 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 เป็นเอกสารที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการ
พิจารณา ซึ่งนับว่ามีความส าคัญมาก เพราะในข้ันแรกของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะรู้จักองค์การ
ผ่านแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง เท่านั้น ดังนั้น เพื ่อให้หน่วยงาน
สามารถอธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
ได้โดยละเอียด จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องอธิบายการด าเนินงานขององค์การผ่านรายงานผล
การด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประกอบการพิจารณา  

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ท่ีดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
- ต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้

สื่อสารระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนองค์การอื่น ๆ ที่สนใจน าแนวทางที่ดีของ
องค์การไปประยุกต์ใช้ 

- มีรูปแบบของการน าเสนอที่ดี สามารถอธิบายระบบขององค์การภายในจ านวนหน้ากระดาษ 
ที่ก าหนดไว้โดยอาจใช้การบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล 

- ที่ส าคัญที่สุด รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การต้องถูกต้องและสะท้อนระบบจริงของ
องค์การ การเขียนรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการปรับปรุง
องค์การ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้รางวัล 

- ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ 
ประโยชน์ของการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การซึ่ง จะเป็น
เครื่องมือส าหรับการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องรวมถึงจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้องค์การได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ตรวจประเมินภายนอกองค์การ 
เพื่อน ามาจัดท าแผนปรับปรุงองค์การให้ดีย่ิงข้ึน 
ความท้าทายในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
 ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 องค์การอาจต้องเผชิญและ
จัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ดังนี้ 

- ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ 
เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเกณฑ์

ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพื่อมุง่สูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0 ที่ให้ความส าคัญกับระบบราชการที่เปิดกว้างและ
เช่ือมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-
Centric Government) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 
Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักส าคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) ดังนั้นเกณฑ์ PMQA 4.0 
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จึงเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ท าให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาและสามารถ
น าผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
อันจะน าไปสู่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 

เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วยเกณฑ์ซึ่งแสดง
ถึงระบบการบริหารจัดการ 7 หมวด (หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) และหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)) และ
ประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือนการช้ีน าให้องค์การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  

อย่างไรก็ตามเกณฑ์ไม่ได้ระบุวิธีการ ไม่ได้ก าหนดเครื่องมือ และไม่ได้ก าหนดว่าองค์การควรมี
โครงสร้างอย่างไร แต่การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์การข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ประเภทและขนาดขององค์การ ระดับการพัฒนาขององค์การ รวมทั้งขีดความสามารถของบุคลากร 

- ความส าคัญของลักษณะส าคัญขององค์การ 
ลักษณะส าคัญขององค์การจะท าให้ผู้อ่าน ทั้งบุคลากรในองค์การ รวมถึงผู้ตรวจประเมิน เข้าใจถึง

ข้อมูลองค์การ ทิศทางการด าเนินงาน และปัจจัยแห่งความส าคัญในการด าเนินการขององค์การ 
ค าถามของลักษณะส าคัญขององค์การ จะเป็นค าถามประเภท “อะไร” เพื่อให้องค์การก าหนดบริบท

ถึงสิ่งที่มีความส าคัญต่อองค์การ โดยจะเช่ือมโยงไปยังค าถามของเกณฑ์ในหมวดต่าง ๆ ซึ่งเป็นค าถามประเภท 
“อย่างไร” เพื่อให้องค์การอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการว่ามีการด าเนินการอย่างไร 

- ความเข้าใจเรื่องระดับของการพัฒนา 
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการวัดระดับข้ันในการพัฒนา

ขององค์การ (Maturity Level) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1 ตั้งรับปัญหา 
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการและตอบสนองความ

ต้องการหรือปัญหาเฉพาะหน้าส่วนใหญ่  
ระดับ 2 แนวทางเริ่มเป็นระบบ 
องค์การในระดับนี้ อยู่ในข้ันเริ่มต้นของการปฏิบัติการโดยกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ มีการประเมินผล

การปรับปรุงและเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ มีการก าหนดกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์เชิงปริมาณ 

ระดับ 3 แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้และมีการประเมินผล

อย่างสม่ าเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การ กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่ส าคัญขององค์การ 

ระดับ 4 แนวทางท่ีมีการบูรณาการกัน 
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถท าซ้ าได้ และมีการประเมินผล

อย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงโดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การท างานข้ามหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการและตัววัดในการติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติการที่ส าคัญ 
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ค าอธิบาย 

การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ 
 

ลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง 
และช่วยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน ช่วยในการระบุข้อมูลส าคัญที่อาจขาดหายไป และ
มุ่งเน้นที่ความต้องการด้านผลการด าเนินการ รวมทั้งผลลัพธ์ด้วย 

ส าหรับทีมงานและบุคลากรในองค์การ ลักษณะส าคัญขององค์การจะท าให้ทุกคนในองค์การเข้าใจถึง
ทิศทางการด าเนินงาน และปัจจัยแห่งความส าคัญในการด าเนินการขององค์การ 

ทุกค าถามในลักษณะส าคัญขององค์การจะเช่ือมโยงกับกระบวนการซึ่งอยู่ในเกณฑ์หมวดต่าง ๆ ดังนั้น 
องค์การจึงต้องชัดเจนในทุกประเด็น 
 ค าถามในลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นค าถาม “อะไร” ซึ่งต้องการเพียงข้อมูล องค์การไม่ต้องเขียน
อธิบายถึงกระบวนการในข้ันตอนน้ี 
 วิธีการอธิบายลักษณะส าคัญขององค์การ อาจใช้รูปแบบของการพรรณนาหรืออาจน าเสนอโดยใช้
แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม 

ลักษณะส าคัญขององค์การตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 มีความแตกต่างจากลกัษณะส าคัญขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
เล็กน้อย โดยส่วนที่เพิ่มข้ึนมาจะมีการขีดเส้นใต้และท าตัวอักษรเอน เพื่อแสดงถึงความแตกต่าง 

หากส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่
เกี่ยวข้องกับค าถามในข้อนี้” 

 
 

ค าอธิบาย 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 

หมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) 
 

การเขียนรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การเป็นการแสดงถึงระบบการบริหารจัดการของ
องค์การ ภายในเนื้อที่ที่จ ากัด ดังนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีดังนี้ 

1. อธิบายให้ครบทุกประเด็นตามที่ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ในรอบที่ 1 
2. อธิบายให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ของการเป็นระบบราชการ 4.0 
3. อธิบายให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของการด าเนินตามเกณฑ์ PMQA 4.0 กับ 3 มิติของการเป็นระบบ

ราชการ 4.0 
4. แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงาน “ท าอย่างไร” พร้อมทั้ง “แสดง

ตัวอย่างประกอบ” ตามความเหมาะสมของค าถาม และการจัดสรรเนื้อที่จ านวนหน้า 
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แนวทางการเขียนอธิบาย 
 ให้อธิบายผลด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงาน

ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่แสดงถึงความโดดเด่นของการด าเนินการในแต่ละมิติ (รวมทั้ง 3 มิติ 
ไม่เกิน 40 หน้า) ในลักษณะการพรรณาและระบุหัวข้อตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับค าอธิบายนั้น ๆ 
(อาจระบุหัวข้อไว้ท้ายข้อความ หรือแยกเป็นย่อหน้าใหม่ ข้ึนอยู่กับค าอธิบายของหน่วยงาน และหาก
ค าอธิบายนั้นครอบคลุมในหลายหัวข้อ สามารถระบุหัวข้อที่เกี่ยวข้องร่วมกันได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจรับทราบ
ว่าหน่วยงานได้มีการด าเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ได้อย่างครบถ้วนตามที่ได้ประเมินตนเองในรอบที่ 1) 

 การแบ่งหัวข้อการเขียน : ให้อธิบายใน 3 มิติ (แบบฟอร์มที่ 5 ส่วนที่ 2) อันเป็นเป้าหมายของการเป็น
ระบบราชการ 4.0 โดยอธิบายถึงการด าเนินการตามที่หน่วยงานได้ประเมินตนเองมาในรอบที่ 1  
ซึ่งในแต่ละมิติมีความเช่ือมโยงกับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี ้

มิติท่ี 1 ระบบราชการท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน สัมพันธ์กับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี้ 
หมวด 1 ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ,1.4 
หมวด 2 ข้อ 2.1, 2.2, 2.3 
หมวด 4 ข้อ 4.1, 4.4 
หมวด 6 ข้อ 6.1 
มิติท่ี 2 ระบบราชการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สัมพันธ์กับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี ้
หมวด 3 ข้อ 3.1, 3.2, 3.3 ,3.4 
หมวด 6 ข้อ 6.2 
มิติท่ี 3 ระบบราชการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สัมพันธ์กับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี ้
หมวด 2 ข้อ 2.4 
หมวด 4 ข้อ 4.2, 4.3 
หมวด 5 ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
หมวด 6 ข้อ 6.3, 6.4 
หมายเหตุ : ในทางปฏิบัติ การด าเนินงานทั้ง 3 มิติ มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน แต่ละหัวข้อ  
แต่ละกระบวนงานอาจสอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งมิติ หน่วยงานสามารถอธิบายโดยเน้นถึงความส าคัญ
ในมิติที่ก าลังกล่าวถึง เช่น กระบวนงาน A เป็นการด าเนินงานในหมวด 1 ข้อ 1.1 สอดคล้องกับมิติที่ 1 
และมิติที่ 3 ดังนั้น เมื่ออธิบายในมิติ 1 ควรแสดงให้เห็นว่า กระบวนงาน A เป็นระบบการน าองค์การ
ที่สร้างความยั่งยืนให้แก่หน่วยงานอย่างไร (1.1) สอดคล้องกับระบบราชการที่เปิดกว้างและเช่ือมโยง
อย่างไร และเมื่ออธิบายในมิติที่ 3 ควรแสดงให้เห็นว่า กระบวนงาน A สอดคล้องกับระบบราชการ
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน เป็นต้น 

 การอธิบายผลการด าเนินการ : ให้อธิบายในสิ่งที่หน่วยงานประเมินตนเองมาในรอบที่ 1 (ตั้งแต่ระดับ 
basic/advance/significance) โดยต้องอธิบายว่าหน่วยงานมีการด าเนินการ “อย่างไร” มีความโดดเด่น
ของการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอะไรบ้างโดย “ยกตัวอย่างประกอบ” ซึ่งอาจมีรูปภาพ/ 
กราฟ/ตาราง/อื่นๆ ประกอบการอธิบาย  

 การอธิบาย “อย่างไร” ควรเป็นการให้ข้อมูลและสารสนเทศของกระบวนการที่ส าคัญที่แสดงถึงแนวทาง 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติการเรียนรู้และการบูรณาการ ดังนี ้
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- แนวทาง (Approach-A) ซึ่งหมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซึ่งแนวทางนั้นต้องสามารถ
น าไปใช้ซ้ าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เช่ือถือได้ ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

- การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายความรวมถึงความครอบคลุมและทั่วถึงของการน า
แนวทางไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่ควรน าไปใช้ 

- การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีข้ึน โดยการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
และการปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความสอดคล้องทั้งการใช้แนวทาง ตัวช้ีวัด สารสนเทศ  
การวิเคราะห์ ระบบการปรับปรุงที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การ 
และช่วยเสริมกระบวนการทั่วทั้งองค์การ 

 ค าตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าว หรือค าตอบที่เพียงแต่ยกตัวอย่าง จะถูกประเมินว่า “มีสารสนเทศน้อย
และไม่ชัดเจนซึ่งอาจท าให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา” 

 ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้  
- แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบคือ เป็นแนวทางที่ท าซ้ าได้ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับการพัฒนามากขึ้น 
- แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติโดยแสดงถึงการน าแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ  

ขององค์การอย่างสม่ าเสมอตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมทั้งโอกาส

ของการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบ่งปันกับหน่วยงาน
ที่เหมาะสมขององค์การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การ 

- แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความกลมกลืนระหว่าง 
กระบวนการ แผนงาน ตัวช้ีวัด และการปฏิบัติการ ที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ 

 แม้ว่าค าตอบในแต่ละหัวข้อ แต่ละมิติควรสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตาม ค าตอบ
ของหัวข้อและมิติที่มีความสัมพันธ์กัน ควรส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือเป็นไปในทางเดียวกัน โดยอาจใส่
เนื้อหาที่ต้องการจะมุ่งเน้น ไว้ในหัวข้อหลักที่สอดคล้องกับเกณฑ์และมิตินั้น ๆ โดยตรง และสามารถอ้างอิง
ค าตอบในหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงการอธิบายในประโยคซ้ าเดิม เช่น เรื่องการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากรควรรายงานอย่างละเอียด ในมิติที่ 3 ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(หัวข้อ 5.4) และหากต้องกล่าวถึงเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาอีกในมิติอื่น ควรอ้างอิงเฉพาะหัวข้อ 5.4 . 
โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดซ้ าเดิม 

 สารสนเทศที่ขาดหายไป จะถือว่าเป็นความบกพร่องในระบบการจัดการผลการด าเนินงานขององค์การ 
 ใช้รูปแบบที่กระชับเนื่องจากรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0  มีการจ ากัด

จ านวนหน้าจึงควรใช้หน้ากระดาษให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และน าเสนอสารสนเทศให้กระชับ โดยใช้
แผนภูมิแสดงการไหลของงาน (Flowcharts) ตาราง (Tables) และหัวข้อสั้น ๆ (Bullets) 

 องค์การสามารถเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดท ารายงานได้โดยไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ ทั้งในรูปแบบพรรณนา 
ตาราง และรูปภาพ โดยมีข้อแนะน ากว้าง ๆ ถึงรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
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- การตอบแบบพรรณนา เหมาะส าหรับค าถามที่ต้องการให้รายละเอียดที่ครบถ้วน วิธีการท างาน ข้อด้อย
ของการตอบแบบพรรณนา คือ ใช้เนื้อที่บรรยายมาก และผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียนบรรยาย 

- การตอบโดยใช้ตาราง นิยมใช้กับค าถามที่ต้องการค าตอบในรูปของตัวเลข หรือต้องการอธิบายเหตุผล
ในแต่ละช่องต่อเนื่องกันแต่การตอบในรูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับค าถามประเภทที่มีรายละเอียดมาก 
หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวม 

- การตอบโดยใช้แผนภาพหรือแผนผัง (Flow หรือ Model) นิยมใช้กับค าถามที่ต้องการอธิบายภาพรวม 
ความเช่ือมโยงของแต่ละข้ันตอน ข้อด้อยของการตอบค าถามในรูปแบบนี้ คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจแผนภาพหรือ
แผนผังที่แสดง จึงต้องอธิบายแผนภาพประกอบด้วย 

การใช้รูปแบบใด ๆ หรือใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน ข้ึนกับความเหมาะสมของแต่ละค าถาม
และความถนัดของผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องมั่นใจว่ารูปแบบ
การตอบค าถามใด ๆ ที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อค าถามหรือข้อก าหนดของเกณฑ์ และเป็นสิ่งที่
ผู้อื่นสามารถอ่านและท าความเข้าใจได้ง่าย 

 
 

ค าอธิบาย 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 

หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 
หมวด 7 ให้อธิบายถึงสารสนเทศ “ในขณะที่เกิดข้ึนจริง” เพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

ผลผลิตและบริการโดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการโดยรวม  
โดยเขียนอธิบายไม่เกิน 5 หน้า  
แนวทางการตอบค าถามหมวดผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีดังนี้ 

 เน้นปัจจัยที่ส าคัญสุด 
 แสดงข้อมูลจากตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 - 6) 
 แผนภาพ แผนภูมิ ซึ่งควรจะมีมากกว่า 90% ของเนื้อหาในหมวดนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้อมูล

เชิงปริมาณ ซึ่งการพรรณนาไม่สามารถท าให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน จึงควรน าเสนอในรูปแบบที่
กระชับโดยใช้กราฟและตารางและเพื่อความสะดวกในการตีความควรแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
กราฟและตารางด้วย เช่น 

- ระบุตัวเลขก ากับกราฟส าหรับการอ้างอิงถึงกราฟในเนื้อหาโดยใช้ตัวเลขก ากับให้
สอดคล้องกับหัวข้อ เช่น รูปที่ 3 ในหัวข้อ 7.1 ควรใช้ตัวเลขก ากับรูปเป็น 7.1–3  

- ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนของกราฟและหน่วยวัดอย่างชัดเจน เช่น ลูกศรช้ี
ข้ึนแสดงให้เห็นว่าตัววัดมีแนวโน้มดี 

- แสดงผลลัพธ์หลาย ๆ ปีและมีเส้นแสดงแนวโน้มข้อมูล 
- แสดงการเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน 

 ความท้าทาย (ผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนกว่าปีก่อนหน้า)  
 ผลด าเนินงานปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าป้าหมาย 
 แนวโน้มของผลการด าเนินการย้อนหลังอย่างน้อย 1-3 ปี (ถ้ามี) 
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 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับหน่วยงานในประเทศ/ต่างประเทศที่มี
พันธกิจคล้ายกัน หรือ หน่วยงานอื่นๆ 

 อธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ด้วย (นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีค าอธิบายของผลลัพธ์นั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม 
องค์การควรมีค าช้ีแจงประกอบ) 

 การตอบค าถามในหมวด 7 เป็นการแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้ก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้อง
การปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การ
แก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับ
กระบวนการเพื่อค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการ 
และในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีข้ึน  

 ให้อธิบายผลลัพธ์และตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของทุกหมวด (แบบฟอร์ม 5 ส่วนที่ 3) โดยแบ่งเป็น  
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งผลลัพธ์ที่ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้
ประจ าปี และผลลัพธ์จากตัววัดร่วม ตัววัดด้านการด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่ม
ผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้าน
การบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มี
สมรรถนะสูง 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการ
ด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่
และประเทศ 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้ วัดด้านด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการ
กระบวนการ เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ
เพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
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ตัวอย่างการแสดงกราฟพร้อมกับค าอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกราฟในหัวข้อ 7.2 (มิติด้านคุณภาพการให้บรกิาร) 
แสดงระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

 
 

ค าอธิบายเน้ือหาของผลลัพธ์ 
 กรม ก. มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 94% มีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดี

ข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2550 
 ระดับเทียบเคียง กรม 1 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันดีที่สุด อยู่ที่เกือบ 

100% และรักษาระดับไว้ได้อย่างคงที่ 
 ระดับเทียบเคียง กรม 2 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 85% แม้จะมี

แนวโน้มการปรับปรุงที่ดีข้ึนทุกปี แต่ยังต่ ากว่ากรม ก. 
 

 

ระดับชั้นของเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
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 P. ลักษณะส าคัญขององค์การ 

1. การน าองค์การ 

1.1 ระบบการน า
องค์การที่สร้างความ

ยั่งยืน 

1.2 ป้องกันทุจริตและ
สร้างความโปร่งใส 

Basic Advance 3 ระดับ 

2 ข้อ 

1.3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ผ่านการสร้างการมีส่วน

ร่วมจากเครือข่าย 

1.4 ค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและการมุ่งเน้น

ให้เกิดผลลัพธ์ 

Significance 

6 หมวดกระบวนการ + 1 หมวดผลลัพธ์ 

24 หัวข้อกระบวนการ + 
ผลลัพธ์ 6 มิติ  



  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0 2356 9999  
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