


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ 

รูปยอดเขาสูง มีดวงดาวเจิดจรัสอยูดานบน ฉากหลังเปนผืนธงโบกสะบัด

องคประกอบ 

ดวงดาวเปลงประกายสุกใส
ยอดเขาสูง 

ผืนธงโบกสะบัด 

ความหมาย 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนรางวัลสูงสุด
คุณภาพการบริหารจัดการไดทัดเทียมมาตรฐานสากล ซ่ึงไดมาดวยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอม
รวมกับความต้ังใจจริงของทุกคนในองคการ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  

 

รูปยอดเขาสูง มีดวงดาวเจิดจรัสอยูดานบน ฉากหลังเปนผืนธงโบกสะบัด 

ดวงดาวเปลงประกายสุกใส หมายถึง ความสําเร็จ จุดหมาย จุดสูงสุด ความเปนเลิศ
 หมายถึง หนทางยาวไกล ตองมานะบากบั่น ตองกาว เดินไปอยาง

ชาๆ ดวยความระมัดระวัง และ ม่ันคง
 หมายถึง ความยินดีในความสําเร็จท่ีมอบใหกับองคการ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนรางวัลสูงสุดท่ีมอบใหกับหนวยงานภาครัฐท่ีมี
คุณภาพการบริหารจัดการไดทัดเทียมมาตรฐานสากล ซ่ึงไดมาดวยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอม

องคการ เพ่ือนําพาองคการใหกาวสูความเปนเลิศ 

ตราสัญลักษณรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

เร็จ จุดหมาย จุดสูงสุด ความเปนเลิศ 
หนทางยาวไกล ตองมานะบากบั่น ตองกาว เดินไปอยาง

ดวยความระมัดระวัง และ ม่ันคง 
องคการท่ีไดรับรางวัล 

ท่ีมอบใหกับหนวยงานภาครัฐท่ีมีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการไดทัดเทียมมาตรฐานสากล ซ่ึงไดมาดวยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอม

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



 

 
แนวทางและหลักเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2. เกณฑการใหคะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ประเภทของสวนราชการท่ีสามารถสมัคร

4. เง่ือนไขการสมัครขอรับรางวัล

5. ข้ันตอนการพิจารณาการใหรางวัล

6. ปฏิทินการขอสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ภาคผนวก 1 แบบฟอรมการสมัคร 

แบบฟอรมท่ี 1 เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

แบบฟอรมท่ี 2 ลักษณะสําคัญขององคก

แบบฟอรมท่ี 3 แบบประเมินความพรอมในการสมัครขอรับรางวัล

แบบฟอรมท่ี 4 ตัวชี้วัดหมวด 

แบบฟอรมท่ี 5 บทสรุปผูบริหาร

แบบฟอรมท่ี 6 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ

สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคการ

สวนท่ี 2 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กรณีสมัครรางวัลรายหมวด

สวนท่ี 

สวนท่ี 

กรณีสมัครรางวัลระดับดีเดน

สวนท่ี 

สวนท่ี 3 ผลลัพธการดําเนินการ 

ภาคผนวก 2 แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ

ภาคผนวก 3 ตัวอยางการเขียนบทสรุปผูบริหารและการเขียน 

 
 
 

  

สารบัญ 
 

แนวทางและหลักเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ.2560 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีเปดใหสมัครประจําป พ.ศ. 2560

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

สวนราชการท่ีสามารถสมัคร 

สมัครขอรับรางวัล 

ข้ันตอนการพิจารณาการใหรางวัลประจําป พ.ศ. 2560 

ปฏิทินการขอสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปพ.ศ. 25560

 

เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ลักษณะสําคัญขององคการโดยสรุป 

แบบประเมินความพรอมในการสมัครขอรับรางวัล 

ตัวชี้วัดหมวด 7 

บทสรุปผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report) 

ลักษณะสําคัญขององคการ 

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

กรณีสมัครรางวัลรายหมวด 

สวนท่ี 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยาง
ตอเนื่องตามเกณฑระดับพ้ืนฐาน 

สวนท่ี 2-2 การดําเนินการท่ีโดดเดนรายหมวด 

กรณีสมัครรางวัลระดับดีเดน 

สวนท่ี 2-3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลลัพธการดําเนินการ  

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 

ตัวอยางการเขียนบทสรุปผูบริหารและการเขียน Application Report สวนท่ี 2-
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

Management Quality Award
ท่ีดําเนินการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง และมีผลดําเนินการปรับปรุง
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางโดดเดน

การดําเนินการท่ีผานมา สํานักงาน ก
ดําเนินการพัฒนาองคการตามเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือใหการพัฒนาของสวนราชการเปนไปอยาง
คอยเปนคอยไปและยั่งยืน โดยนําพ้ืนฐานแนวคิดมาจากสาระสําคัญของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ
ราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและนํามาผนวกกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับ
ของการพัฒนาองคการข้ันตน เพ่ือใหสวนราชการนําไปใชเปนกรอบการประเมินท่ีสามารถบงชี้ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม

การสงเสริมใหสวนราชการไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผานการดําเนินการในภาค
สมัครใจ เปนการดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานใหเทียบเทาสากลตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และมุงเขาสูองคการท่ีเปนเลิศ โดยสํานักงาน ก
บริหารรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ โดยกําหนดใหมีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดกา
รายหมวด ซ่ึงการกําหนดรางวัลดังกลาวเปนไปตามแนวคิด 
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
ราชการปรับปรุงองคการอยางตอเนื ่องจนมีความโดดเดนในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับ
“รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
บริหารจัดการภาครัฐระดับดีเดน” 
(ภาพท่ี 1) 
 

แนวทางและหลักเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป พ.ศ. 2560 

 1 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award) เปนรางวัลท่ีมอบใหกับหนวยงานภาครัฐ 

อยางตอเนื่อง และมีผลดําเนินการปรับปรุงองคการตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางโดดเดน 

การดําเนินการท่ีผานมา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมใหสวนราชการ
ตามเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

Fundamental Level) ปละ 2 หมวด จนครบถวนท้ัง 6 หมวด  
เพ่ือใหการพัฒนาของสวนราชการเปนไปอยาง 

คอยเปนคอยไปและยั่งยืน โดยนําพ้ืนฐานแนวคิดมาจากสาระสําคัญของพระราช
กเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติ

ราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและนํามาผนวกกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับ
ข้ันตน เพ่ือใหสวนราชการนําไปใชเปนกรอบการประเมินท่ีสามารถบงชี้ระดับ

ร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
การสงเสริมใหสวนราชการไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผานการดําเนินการในภาค

สมัครใจ เปนการดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานใหเทียบเทาสากลตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
เปนเลิศ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และกลไกการ

บริหารรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ โดยกําหนดใหมีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดกา
รายหมวด ซ่ึงการกําหนดรางวัลดังกลาวเปนไปตามแนวคิด “การปรับปรุงทีละข้ัน”เม่ือสวนราชการใดผาน
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level)  ครบทุกหมวดแลว จะไดรับ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) 
อยางตอเนื ่องจนมีความโดดเดนในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับ

บริหารจัดการภาครัฐรายหมวด” ในหมวดนั้นๆ และพัฒนาไปสู 
” และ “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับยอดเยี่ยม

  

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  

ท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและนํามาผนวกกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับ

ข้ันตน เพ่ือใหสวนราชการนําไปใชเปนกรอบการประเมินท่ีสามารถบงชี้ระดับ
ร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
การสงเสริมใหสวนราชการไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผานการดําเนินการในภาค

สมัครใจ เปนการดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานใหเทียบเทาสากลตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ไดกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และกลไกการ

บริหารรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ โดยกําหนดใหมีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เม่ือสวนราชการใดผาน
ครบทุกหมวดแลว จะไดรับ

Certified Fundamental Level) และเม่ือสวน
อยางตอเนื ่องจนมีความโดดเดนในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับ 

และพัฒนาไปสู “รางวัลคุณภาพการ
ระดับยอดเยี่ยม” ตอไป 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 
 
ต้ังแตป พ.ศ. 2558 สํานักงาน ก

(ภาพท่ี 2) มาใชประกอบการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

 
ภาพท่ี 2 เกณฑคุณภาพ

สําหรับการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ

 
 

เขาสูการสมัครขอรับรางวัล

หมวด 1  หมวด 2  หมวด 3  

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

พัฒนาสูความโดดเดนรายหมวด

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental Level) 

 2 

 
 
 
 

เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ
มาใชประกอบการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
 
 
 
 
 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
 
 

สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2560
 

  

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

เขาสูการสมัครขอรับรางวัล PMQA 

 หมวด 4  หมวด 5  หมวด 6  หมวด 7  

การบริหารจัดการภาครัฐราย

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

พัฒนาสูความโดดเดนรายหมวด 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Fundamental Level)  

  

 

ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 

2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

รางวัลคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดบัดีเดน 

รางวัลคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 

ผานการรับรองเกณฑฯ 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน

 ทุกหมวดตองไดคะแนนมากกวารอยละ 
(ดังภาพท่ี 2) และตองมีคะแนนรวม
 

ตารางท่ี 1 เกณฑการใหคะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเดน
หมวด/

1. การนําองคการ 
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
5. การมุงเนนบุคลากร 
6. การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 
7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
7.4 ผลลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน

Total

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

1. ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2. เกณฑการใหคะแนนรางวัล

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน 

รางวัลฯ หมวด 1 

รางวัลฯ หมวด 2 

รางวัลฯ หมวด 3 

รางวัลฯ หมวด 4 

รางวัลฯ หมวด 5 

รางวัลฯ หมวด 6 

 3 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน 

ทุกหมวดตองไดคะแนนมากกวารอยละ 40 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ป พ
และตองมีคะแนนรวม 400 คะแนนข้ึนไป 

เกณฑการใหคะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเดน 
/หัวขอ คะแนนเต็ม 

120 
80 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 110 
วิเคราะห และการจัดการความรู 100 

90 
100 

ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 60 
ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 70 
ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 70 
ผลลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล 70 
ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 60 
ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน 70 

Total 1000 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (300 คะแนน) 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เปดใหสมัครประจําป พ

เกณฑการใหคะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน (400 คะแนน) 

ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม 

ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ

ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการและ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

  

ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ป พ.ศ. 2558 

 รางวัลระดับดเีดน 
(400) 
48 
32 
44 
40 
36 
40 
24 
28 
28 
28 
24 
28 
400 

ที่เปดใหสมัครประจําป พ.ศ. 2560 

 

ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

 

และการจัดการความรู 



 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ทุกหมวดตองไดคะแนนมากกวารอยละ 
(ดังภาพท่ี 2) และตองมีคะแนนรวม 
ในภาพรวม ต้ังแต 275 คะแนนข้ึนไป จะถือวาผานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับท่ี 2 โดยปริยาย 

 สําหรับหมวดท่ีขอรับรางวัลตองไดคะแนนมากกวารอยละ 
ขอรับรางวัลตองโดดเดนเปนพิเศษ 
จัดการภาครัฐ ป พ.ศ. 2558 หนา 80

 คะแนนของหมวดผลลัพธ 
30 และหมวดอ่ืนๆ ตองไดคะแนนมากกวารอยละ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ป พ

ตารางท่ี 2 เกณฑการใหคะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

รางวัล
หมวด 

1 120 
2 80 
3 110 27.5
4 100 
5 90 22.5
6 100 

7.1 60 
7.2 70 17
7.3 70 17
7.4 70 
7.5 60 
7.6 70 17
รวม 1000 300
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

ทุกหมวดตองไดคะแนนมากกวารอยละ 25 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ป พ
และตองมีคะแนนรวม 300 คะแนนข้ึนไป ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสวนราชการมีผลการประเมินรางวัลฯ 

คะแนนข้ึนไป จะถือวาผานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

สําหรับหมวดท่ีขอรับรางวัลตองไดคะแนนมากกวารอยละ 50 เนื่องจากการดําเนินการในหมวดท่ี
โดดเดนเปนพิเศษ (มีผลการดําเนินการเทียบเทา Band 4 ตามเกณฑคุณภาพกา

80) 
คะแนนของหมวดผลลัพธ (หมวด 7) ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับหมวดท่ีขอรับรางวัลไมนอยกวารอยละ 

ตองไดคะแนนมากกวารอยละ 25  (มีผลการดําเนินการเทียบเทา Band 3 
รบริหารจัดการภาครัฐ ป พ.ศ. 2558 หนา 82) 

เกณฑการใหคะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 

รางวัล
หมวด 1 

รางวัล
หมวด 2 

รางวัล
หมวด 3 

รางวัล
หมวด 4 

60 30 30 30 
20 40 20 20 

27.5 27.5 55 27.5 
25 25 25 50 

22.5 22.5 22.5 22.5 
25 25 25 25 
18 18 15 15 

17.5 17.5 21 17.5 
17.5 17.5 17.5 17.5 
21 17.5 17.5 17.5 
15 18 15 15 

17.5 17.5 17.5 21 
300 300 300 300 

  

  

ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ป พ.ศ. 2558 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสวนราชการมีผลการประเมินรางวัลฯ 

คะแนนข้ึนไป จะถือวาผานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

เนื่องจากการดําเนินการในหมวดท่ี
เกณฑคุณภาพการบริหาร

ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับหมวดท่ีขอรับรางวัลไมนอยกวารอยละ 
Band 3 ตามเกณฑ

รางวัล
หมวด 5 

รางวัล
หมวด 

6 
30 30 
20 20 

27.5 27.5 
25 25 
45 22.5 
25 50 
15 18 

17.5 17.5 
21 17.5 

17.5 17.5 
15 15 

17.5 21 
300 300 



 

 สวนราชการระดับกระทรวง โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกระทรวง ซ่ึงเปนการประเมิน
รวมทุกหนวยงานภายในกระทรวง
 สวนราชการระดับกรม โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกรม ซ่ึงเปนการประเมินรวมทุก
หนวยงานภายในกรม 
 สวนราชการระดับจังหวัด โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพ
ทุกสวนราชการประจําจังหวัดท่ีเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค
 สถาบันอุดมศึกษา โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา
 หนวยงานของรัฐประเภทอ่ืน เชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
เปนตน 
 

 
 
 

 ตองผานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
 กรณีสมัครรางวัลรายหมวด 
 กรณีสมัครรางวัลระดับดีเดน ตองเปนหนวยงานท่ีไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด มาแลวไมนอยกวา 
 กรณีสวนราชการท่ีสมัครท้ังรางวัลระดั
ระดับดีเดน จะไมพิจารณารางวัลรายหมวดในปนั้น
 การเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
และไมเกิน 80 หนา กรณีสมัครรางวัลระดับดีเดน
 รูปแบบรายงาน ใหใช Font “TH SarabunPSK” Size 16 
หาง 3.0 cm ลาง-ขวา หาง 
 การจัดสงรายงานผลการดําเนินการใหจัดสงขอมูลใน
ออนไลน ท่ี http://awards.opdc.go.th/

 

 

 

 

3. ประเภทของสวนราชการที่สามารถสมัคร

4. เงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล
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สวนราชการระดับกระทรวง โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกระทรวง ซ่ึงเปนการประเมิน
รวมทุกหนวยงานภายในกระทรวง 
สวนราชการระดับกรม โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกรม ซ่ึงเปนการประเมินรวมทุก

สวนราชการระดับจังหวัด โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของจังหวัด ซ่ึงเปนการประเมินรวม
ทุกสวนราชการประจําจังหวัดท่ีเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สถาบันอุดมศึกษา โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา 
หนวยงานของรัฐประเภทอ่ืน เชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ตองผานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL
กรณีสมัครรางวัลรายหมวด สามารถเสนอขอรับรางวัลไดไมเกิน 3 หมวด 
กรณีสมัครรางวัลระดับดีเดน ตองเปนหนวยงานท่ีไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด มาแลวไมนอยกวา 2 หมวด 
กรณีสวนราชการท่ีสมัครท้ังรางวัลระดับดีเดน และรางวัลรายหมวด หากผลการพิจารณาผานเกณฑ
ระดับดีเดน จะไมพิจารณารางวัลรายหมวดในปนั้น 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการตองไมเกิน 50 หนากรณีสมัครรางวัลรายหมวด
กรณีสมัครรางวัลระดับดีเดน (หากเขียนเกินจะไมพิจารณาในสวนของ

Font “TH SarabunPSK” Size 16 ต้ังคาหนากระดาษแบบ 
ขวา หาง 2.5 cm” 

การจัดสงรายงานผลการดําเนินการใหจัดสงขอมูลในรูปแบบไฟล word และ 
http://awards.opdc.go.th/ 

  

สวนราชการที่สามารถสมัคร

สมัครขอรับรางวัล 

  

สวนราชการระดับกระทรวง โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกระทรวง ซ่ึงเปนการประเมิน

สวนราชการระดับกรม โดยตองเสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกรม ซ่ึงเปนการประเมินรวมทุก

รวมของจังหวัด ซ่ึงเปนการประเมินรวม

 
หนวยงานของรัฐประเภทอ่ืน เชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

Certified FL) 

กรณีสมัครรางวัลระดับดีเดน ตองเปนหนวยงานท่ีไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลการพิจารณาผานเกณฑ

กรณีสมัครรางวัลรายหมวด 
ในสวนของหนาท่ีเกิน) 

ต้ังคาหนากระดาษแบบ “ขอบบน-ซาย 

และ PDF ผานระบบ



 

 
 

1. สวนราชการท่ีไดรับการรับรอง
สมัครขอรับรางวัลไดโดยการกรอกแบบฟอรมการสมัครในระบบออนไลน ท่ีเว็บไซตสํานักงาน ก
(awards.opdc.go.th) ระหวางวันท่ี 
สมัคร ดังนี้ 

(1) เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเบื้องตน 
(2) ลักษณะสําคัญขององคการ
(3) แบบประเมินความพรอมในการสมัครขอรับรางวัล 
(4) ตัวชี้วัดหมวด 7 ท่ีครอบคลุมท้ัง 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. คัดกรองเอกสารเบื้องตน 
ระบบออนไลน ภายในวันท่ี 31 มกราคม

3. สวนราชการท่ีผานการคัดกรองเอกสารเบื้องตน 
ท่ีเสนอขอรับรางวัลและความสําเร็จของ
ดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report
31 มีนาคม 2560 

4. คณะกรรมการตรวจประเมิน
ผานระบบออนไลน ภายในวันท่ี 31

5. สวนราชการท่ีผานการพิจารณา
(Site Visit) 

6. สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการตรวจประเมินตอ อ
จัดการภาครัฐ เพ่ือพิจารณาใหรางวัล

(ภาพท่ี 3) 
 

 

5. ข้ันตอนการพิจารณาการใหรางวัล
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สวนราชการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน 
รางวัลไดโดยการกรอกแบบฟอรมการสมัครในระบบออนไลน ท่ีเว็บไซตสํานักงาน ก

วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560 โดยมี

เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเบื้องตน (แบบฟอรมท่ี 
องคการโดยสรุป 1 หนา (แบบฟอรมท่ี 2) 

แบบประเมินความพรอมในการสมัครขอรับรางวัล (แบบฟอรมท่ี 3) 
ครอบคลุมท้ัง 6 มิติ และสอดคลองกับหมวดท่ีขอรับรางวัล 

คัดกรองเอกสารเบื้องตน และแจงผลการคัดกรองใหสวนราชการทราบผาน
มกราคม 2560 

สวนราชการท่ีผานการคัดกรองเอกสารเบื้องตน จัดทําบทสรุปผูบริหารท่ีแสดงความโดดเดนของหมวด
รางวัลและความสําเร็จของการดําเนินการ 3 – 5 หนา (แบบฟอรมท่ี 5)

Application Report) (แบบฟอรมท่ี 6) และอัพโหลดไฟลในระบบออนไลน

ตรวจประเมินรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ และแจงผลการ
31 พฤษภาคม 2560 
พิจารณาตามขอ 4. จะไดรับการตรวจประเมิน ณ 

รายงานผลการตรวจประเมินตอ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือพิจารณาใหรางวัล  

  

การพิจารณาการใหรางวัลประจําป พ.ศ. 2560 

  

ระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) แลว
รางวัลไดโดยการกรอกแบบฟอรมการสมัครในระบบออนไลน ท่ีเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. 

โดยมีเอกสารประกอบการ

แบบฟอรมท่ี 1) 

และสอดคลองกับหมวดท่ีขอรับรางวัล (แบบฟอรมท่ี 4) 
ผลการคัดกรองใหสวนราชการทราบผาน

จัดทําบทสรุปผูบริหารท่ีแสดงความโดดเดนของหมวด
5) และรายงานผลการ

และอัพโหลดไฟลในระบบออนไลน ภายในวันท่ี 

และแจงผลการการพิจารณา

จะไดรับการตรวจประเมิน ณ พ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน  

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร



 

   
  สวนราชการกรอกแบบฟอรมเอกสารการสมัครเบ้ืองต
  เว็บไซตระหวางวันท่ี 15 ธ.ค. 59 – 16 

1. เอกสารการสมัครเบ้ืองตน (แบบฟอรมท่ี 
2. ลักษณะสําคญัองคการโดยสรปุ 1 หนา
    (แบบฟอรมท่ี 2) 
3. แบบประเมินความพรอมขอรบัรางวัลฯ 
4. ตัวช้ีวัดหมวด 7 (แบบฟอรมท่ี 4) 

 สวนราชการท่ีผานการประเมินรอบท่ี 1 
 ผานทางเว็บไซต ระหวางวันท่ี 1 ก.พ. –
 1. บทสรุปผูบรหิาร (แบบฟอรมท่ี 5) 
 2. รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 
     (แบบฟอรมท่ี 6) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ
 

ตรวจประเมิน
เปนการตรวจจากรายงาน Application Report 

โดยคณะทํางานตรวจประเมินรางวัลฯ

ตรวจประเมิน
เปนการตรวจประเมินในพ้ืนท่ี 

โดยคณะทํางานตรวจประเมินรางวัลฯ
 

อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณา
สรุปผลการตรวจ และเสนอ ก
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เอกสารการสมัครเบ้ืองตนผาน 
16 ม.ค. 60 ประกอบดวย 

แบบฟอรมท่ี 1) 
หนา ขยายความไดอีกไมเกิน 1 หนา   

มินความพรอมขอรบัรางวัลฯ (แบบฟอรมท่ี 3) 
 

1 สงเอกสารเพ่ิมเติม 
– 31 มี.ค. 60 ประกอบดวย 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report)    

ผาน 

รอบท่ี 1 

รอบท่ี 2 

ตรวจประเมินรอบท่ี 
คัดกรองเอกสารการสมัครเบ้ืองตน 

 
 

ข้ันตอนการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ
  

ตรวจประเมินรอบท่ี 2 
Application Report  

คณะทํางานตรวจประเมินรางวัลฯ 

ตรวจประเมินรอบท่ี 3 
เปนการตรวจประเมินในพ้ืนท่ี (Site Visit) 

โดยคณะทํางานตรวจประเมินรางวัลฯ 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน/ไมผาน 

เก่ียวกับการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณา
สรุปผลการตรวจ และเสนอ ก.พ.ร. เพ่ือทราบ 

สกพร

  

ไมผาน 

ตรวจประเมินรอบท่ี 1 
คัดกรองเอกสารการสมัครเบ้ืองตน  

และแจงกลับ 

ข้ันตอนการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2560 

สกพร.แจงผลการพิจารณา 
(ผานระบบออนไลน) 



 

 
 

วัน เดือน ป 
9 ธันวาคม 2559 

15 ธันวาคม 2559 
15 ธันวาคม 2559 – 16  มกราคม
2560 

31 มกราคม 2560 
1 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2560 

31 พฤษภาคม 2560 

มิถุนายน 2560 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 

กันยายน 2560 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

6. ปฏิทินการขอสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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กิจกรรม 
ชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2560  
เปดระบบการรับสมัครรางวัลออนไลน awards

มกราคม สวนราชการสมัครรางวัลออนไลน (รอบท่ี 1) 
เอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 

แบบฟอรมท่ี 1: เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการ
                   บริหารจัดการภาครัฐ 
แบบฟอรมท่ี 2: ลักษณะสําคัญขององคก
แบบฟอรมท่ี 3: แบบประเมินความพรอมในการสมัคร

                        ขอรับรางวัล  
แบบฟอรมท่ี 4 : ตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการพิจารณารอบท่ี 1 ผานระบบออนไลน
 สวนราชการท่ีผานการพิจารณารอบท่ี 1 จัดสงเอกสารเพ่ิมเติม

(รอบท่ี 2) ผานระบบออนไลน ประกอบดวย 
แบบฟอรมท่ี 5 : บทสรุปผูบริหาร 
แบบฟอรมท่ี 6 : รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 

(Application Report) 
 

(การจัดสงรายงานผลการดําเนินการใหจัดสงขอมูลในรูปแบบ 
และ PDF ผานระบบออนไลน ท่ี http://awards.opdc.go.th/
สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการพิจารณารอบท่ี 
ออนไลน 
ตรวจประเมินรอบท่ี 3 ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสําหรับ
ประเมินรอบท่ี 2  
พิจารณาผลการตัดสินรางวัล และประกาศรายชื่อสวนราชการ
ท่ีไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป 
พ.ศ. 2560 ผานระบบออนไลน 
จัดงานพิธีมอบรางวัล ประจําป พ.ศ. 2560 

าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

ปฏิทินการขอสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปพ

  

การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร

awards.opdc.go.th 
1) พรอมจัดสง

เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการ 

ลักษณะสําคัญขององคการ  
แบบประเมินความพรอมในการสมัคร 

ผลลัพธการดําเนินการ 
ผานระบบออนไลน 

จัดสงเอกสารเพ่ิมเติม 
 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ  

การจัดสงรายงานผลการดําเนินการใหจัดสงขอมูลในรูปแบบ word 
http://awards.opdc.go.th/) 

รอบท่ี 2 ผานระบบ

สําหรับผลงานท่ีผานการ

ประกาศรายชื่อสวนราชการ
ท่ีไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป  

  

ประจําปพ.ศ. 25560 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการสงแบบฟอรมการสมัครรางวัล

กรอกในแบบฟอรมออนไลน

(1) แบบฟอรมท่ี 
(2) แบบฟอรมท่ี 
(3) แบบฟอรมท่ี 

ดาวนโหลดไฟลแบบฟอรม นํามากรอกขอมูลใหสมบูรณ แลวสงโดย

อัพโหลดไฟล ทางเว็บไซต 

(1) แบบฟอรมท่ี 
(2) แบบฟอรมท่ี 
(3) แบบฟอรมท่ี 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอรมการสมัคร 

  

แบบฟอรมการสมัครรางวัล แบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

กรอกในแบบฟอรมออนไลน ทางเว็บไซต awards.opdc.go.th 

แบบฟอรมท่ี 1 (รอบท่ี 1) 
แบบฟอรมท่ี 3 (รอบท่ี 1) 
แบบฟอรมท่ี 4 (รอบท่ี 1) 

ดาวนโหลดไฟลแบบฟอรม นํามากรอกขอมูลใหสมบูรณ แลวสงโดย

ทางเว็บไซต awards.opdc.go.th 

แบบฟอรมท่ี 2 (รอบท่ี 1) 
แบบฟอรมท่ี 5 (รอบท่ี 2) 
แบบฟอรมท่ี 6 (รอบท่ี 2) 

  

ดาวนโหลดไฟลแบบฟอรม นํามากรอกขอมูลใหสมบูรณ แลวสงโดย



 

เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 
1. ชื่อหนวยงาน ................................................................................................................
2. ประเภทหนวยงาน 

 สวนราชการระดับกระทรวง
 สวนราชการระดับจังหวัด
 หนวยงานของรัฐประเภทอ่ืน

3. ประเภทรางวัลท่ีสมัคร 
 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน 
รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(ไมเกิน 3 หมวด) 
 หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
 หมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
 หมวด 3 ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการและ
 หมวด 5 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หมวด 6 ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

4. ผูรับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล .........................................................................................
ตําแหนง ........................................................................................
โทรศัพท ................................................................... 
Email ...........................................................................................
 

5. ผูประสานงาน 
ชื่อ-สกุล .........................................................................................
โทรศัพท ................................................................... 
Email ...........................................................................................
 

หมายเหตุ: แบบฟอรมอาจปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของเว็บไซต

 
 

 

 10 

แบบฟอรมที่ 1 
เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

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

สวนราชการระดับกระทรวง   สวนราชการระดับกรม 
สวนราชการระดับจังหวัด   สถาบันอุดมศึกษา 
หนวยงานของรัฐประเภทอ่ืน   

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน (400 คะแนน) 
ลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (300 คะแนน) จํานวน ........... 

ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม 
ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการและการจัดการความรู
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

......................................................................................... 
........................................................................................ 
................................................................... โทรสาร..................................................................

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

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

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

แบบฟอรมอาจปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของเว็บไซต 

  

เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

........... หมวด 

ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

การจัดการความรู 

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



ผูส้ง่มอบ พันธมติร และผูใ้หค้วามรว่มมอื:
 (ผูส้ง่มอบ หมายถงึ องคก์ารหรอืกลุม่บคุคลที�สง่มอบทรัพยากรใน
การดําเนนิการของสว่นราชการ
  พนัธมติร หมายถงึ องคก์ารหรอืกลุม่บคุคลที�มคีวามรว่มมอืในการ
ดําเนนิงานของสว่นราชการอยา่งเป็นทางการ เพื�อเป้าประสงคท์ี�
ชดัเจน

ผูใ้หค้วามรว่มมอื หมายถงึ องคก์ารหรอืกลุม่บคุคลที�ใหค้วามรว่มมอื
กบัสว่นราชการ ในการสนับสนนุกาปฏบิตักิารหรอืกจิกรรมบางอยา่ง 
หรอืเป็นครั �งคราว โดยมเีป้าหมายระยะสั �นที�สอดคลอ้งกนั มกัไมเ่ป็น
ทางการ)

ความตอ้งการ:

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี:
 (กลุม่ทกุกลุม่ที�ไดร้ับผลกระทบหรอือาจจะไดร้ับผลกระทบ
จากการปฏบิัตกิารและความสําเร็จของสว่นราชการ)

ความตอ้งการ:

พันธกจิ:

วสิัยทัศน:์

คา่นยิม:

งบประมาณ:

รายได:้

จํานวนบคุลากร:

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ:

1. ภารกจิ/บรกิารหลัก:

คณุลักษณะโดดเดน่ของภารกจิ/บรกิาร

ผูร้ับบรกิาร:

ความตอ้งการ:

สภาพแวดลอ้มการแขง่ขัน:

แบบฟอรม์ที� 2ลกัษณะสําคญัขององคก์าร
(โดยสรปุ 1 หนา้ ขยายความในเอกสารแนบไดอ้กีไมเ่กนิ 1 หนา้)

สมรรถนะหลักขององคก์ร:
 (เรื�องที�สว่นราชการมคีวามรู ้ความชํานาญ ความเชี�ยวชาญ
มากที�สดุ และสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้ับสว่นราชการ)

ความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร:์ (ดา้นพันธกจิ ปฏบิัตกิาร บคุลากร สังคม)

การเปลี�ยนแปลงความสามารถในการแข่งขนั:

ระบบการปรับปรงุผลการดําเนนิการ:

แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ:

ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร:์ (ดา้นพันธกจิ ปฏบิัตกิาร บคุลากร สังคม)

สภาพแวดลอ้มการแขง่ขัน:
 (ภาวะ หรอืสภาพแวดลอ้มของการแขง่ขันในขณะนั�น 
รวมถงึแนวโนม้การแขง่ขันในอนาคต ซึ�งจะชว่ยในการ
ตัดสนิใจในการแขง่ขันและวางกลยทุธท์ี�เหมาะสมของ
ผูบ้รหิารองคก์ร)

1



เกณฑก์ารประเมนิตนเอง
ระดับ 0 - •ไมม่แีนวทางอยา่งเป็นระบบที�ชดัเจน

ระดับ 1 A • เร ิ�มมแีนวทางอยา่งเป็นระบบแตค่รอบคลมุประเด็นตา่งๆ นอ้ยมาก

D • มกีารนําแนวทางไปถา่ยทอดเพื�อนําไปปฏบัิตเิพยีงแคใ่นข ั�นเร ิ�มตน้ในเกอืบทกุพื�นที�หรอืหนว่ยงาน

ระดับ 2 A • เร ิ�มมแีนวทางอยา่งเป็นระบบและครอบคลมุประเด็นตา่งๆ เป็นสว่นใหญ่

D • มกีารนําแนวทางไปถา่ยทอดเพื�อนําไปปฏบัิต ิถงึแมว้า่บางพื�นที�หรอืบางหนว่ยงานเพิ�งอยูใ่นข ั�นเร ิ�มตน้

L • เร ิ�มมกีารประเมนิและปรับปรงุกระบวนการที�สําคัญ

ระดับ 3 A • มแีนวทางอยา่งเป็นระบบและครอบคลมุเกอืบครบถว้นทกุประเด็นตา่งๆ

D • มกีารถา่ยทอดเพื�อนําไปปฏบัิตเิป็นอยา่งด ีถงึแมว้า่อาจแตกตา่งกนัในบางพื�นที�หรอืบางหน่วยงาน

L • มกีระบวนการประเมนิและปรับปรงุอยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มลูจรงิ และเร ิ�มใชผ้ลการเรยีนรูใ้นระดับองคก์รไปปรับปรงุ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการที�สําคัญ

I • เร ิ�มมคีวามสอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนักบัความตอ้งการขององคก์ารตามที�ระบไุวใ้นเกณฑห์มวดอื�นๆ

ระดับ 4 A • มแีนวทางอยา่งเป็นระบบครอบคลมุทกุประเด็นคําถามแตย่งัไมป่รากฏประสทิธผิลอยา่งชดัเจน

D • มกีารนําแนวทางไปถา่ยทอดเพื�อนําไปปฏบัิตเิป็นอยา่งดโีดยไมม่คีวามแตกตา่งที�สําคัญ

L • มกีระบวนการประเมนิและปรับปรงุอยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มลูจรงิ และมกีารใชก้ารเรยีนรูใ้นระดับองคก์าร และการ
แบง่ปนัความรูใ้นระดับองคก์ารสง่ผลตอ่การปรับปรงุใหด้ขี ึ�น

I • มแีนวทางที�บรูณาการกบัความตอ้งการขององคก์าร ตามที�ระบไุวใ้นเกณฑหั์วขอ้อื�นๆ

ระดับ 5 A • มแีนวทางอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธผิลอยา่งสมบรูณ์ครอบคลมุทกุประเด็นคําถาม

แบบประเมนิความพรอ้มขอรบัรางวลั PMQA
แบบฟอรม์ที� 3

ระดับ 5 A • มแีนวทางอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธผิลอยา่งสมบรูณ์ครอบคลมุทกุประเด็นคําถาม

D • มกีารนําแนวทางไปถา่ยทอดเพื�อนําไปปฏบัิตอิยา่งสมบรูณ์โดยไมม่จีดุออ่นหรอืความแตกตา่งที�สําคัญในพื�นที�หรอื
หน่วยงานใดๆ

L • มกีระบวนการประเมนิและปรับปรงุอยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มลูจรงิ มกีารวเิคราะหแ์ละการปรับปรงุใหด้ขี ึ�นและการสรา้ง
นวตักรรม

I • มแีนวทางที�บรูณาการกบัความตอ้งการขององคก์ารเป็นอยา่งด ีตามที�ระบไุวใ้นเกณฑหั์วขอ้อื�นๆ

หมายเหต:ุ ความเป็นระบบ หมายถงึ แนวทาง/กระบวนการมกีารระบรุะยะเวลา ขั �นตอน ผูรั้บผดิชอบ   และระบบการตดิตามประเมนิผล
แนวทาง/กระบวนการอยา่งชดัเจน
ประสทิธผิล หมายถงึ ระดับความสามารถที�กระบวนการสามารถตอบสนองจดุประสงคแ์ละเป้าหมายที�ตั �งไว ้โดยกําหนด
ตัวชี�วัดที�แสดงถงึผลการดําเนนิการ
นวตักรรม หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงที�มคีวามสําคัญตอ่การปรับปรงุบรกิาร กระบวนการ และการปฏบัิตกิารขององคก์ร 
รวมทั �งการสรา้งคณุคา่ใหมใ่หแ้กผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
สอดคลอ้ง หมายถงึ ความสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนัของระบบตา่ง ๆ ในหน่วยงาน (แผน กระบวนการ สารสนเทศ 
การตัดสนิใจดา้นทรัพยากร การปฏบัิตกิาร ผลลัพธ ์การวเิคราะห ์และการเรยีนรู)้ เพื�อสนับสนุนเป้าประสงคท์ี�สําคัญ
บรูณาการ หมายถงึ การผสมกลมกลนืเป็นเนื�อเดยีวกนัของ (แผน กระบวนการ ขอ้มลูและสารสนเทศ การตัดสนิใจเกี�ยวกบั
ทรัพยากร การปฏบัิตกิาร ผลลัพธ ์และการวเิคราะห)์ เพื�อสนับสนุนเป้าประสงคท์ี�สําคัญ



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5
หมวด 1 การนําองคก์ร

ก. วสิยัทศัน ์คา่นยิม และพนัธกจิ

1 วสิยัทศันแ์ละคา่นยิม

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการกําหนดวสิยัทศันแ์ละคา่นยิม

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการถา่ยทอดวสิยัทศันแ์ละคา่นยิมสูก่ารปฏบิตัโิดยผา่น

ระบบการนําองคก์ารไปยังบคุลากรในสว่นราชการสว่นราชการหรอืองคก์ารที�

เกี�ยวขอ้งกนัในการใหบ้รกิารหรอืสง่มอบงานตอ่กนัที�สําคญั ผูร้ับบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

- การปฏบิตัตินของผูบ้รหิารของสว่นราชการไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั�นตอ่

คา่นยิมของสว่นราชการ

2 การสง่เสรมิการประพฤตปิฏบิตัติามหลกันติธิรรม ความโปรง่ใส และ

ความมจีรยิธรรม

- การปฏบิตัตินของผูบ้รหิารของสว่นราชการไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั�นตอ่

การประพฤตติามหลกันติธิรรมความโปรง่ใส และความมจีรยิธรรม

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการไดส้รา้งสภาพแวดลอ้มในองคก์ารเพื�อสิ�งเหลา่นี�

3 การสรา้งองคก์ารคณุภาพที�ย ั�งยนื

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการดําเนนิการที�จะทําใหส้ว่นราชการมคีวามยั�งยนื

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการดําเนนิการในเรื�องดงัตอ่ไปนี�

        สรา้งสภาพแวดลอ้มเพื�อใหเ้กดิการบรรลพุนัธกจิ การปรับปรงุผลการ

ดําเนนิการของสว่นราชการ และการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ารและระดบับคุคล

       สรา้งวฒันธรรมการทํางานของบคุลากรที�สง่มอบประสบการณ์ที�ดี

ใหแ้กผู่ร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งคงเสน้คงวา และสง่เสรมิการมา

ใชบ้รกิารของผูร้ับบรกิาร

       สรา้งสภาพแวดลอ้มเพื�อการสรา้งนวตักรรม การบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิ

ยทุธศาสตร ์และความคลอ่งตวัขององคก์าร

       มสีว่นรว่มในการถา่ยทอดการเรยีนรูร้ะดบัองคก์าร และการพฒันาผูนํ้า

Self-Assessment Questionnaire

Score
Category/Item No. Question 

1.1 การนําองคก์ารโดย

ผูบ้รหิารของสว่นราชการ

       มสีว่นรว่มในการถา่ยทอดการเรยีนรูร้ะดบัองคก์าร และการพฒันาผูนํ้า

ในอนาคตของสว่นราชการ

ข. การสื�อสารและผลการดําเนนิการขององคก์าร

4 การสื�อสาร

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการดําเนนิการสื�อสารและสรา้งความผกูพนักบับคุลากร

ทั�วทั �งองคก์ารและกบัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�สําคญั

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการดําเนนิการในการกระตุน้ใหเ้กดิการสื�อสารที�

ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลกัษณะสองทศิทางรวมทั �งการใชส้ื�อเทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งมปีระสทิธผิลในการสื�อสารใหท้ราบถงึการตดัสนิใจที�สําคญั

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการมบีทบาทเชงิรกุในการจงูใจบคุลากร ซึ�งหมาย

รวมถงึการมสีว่นรว่มในการใหร้างวลั และยกยอ่งชมเชย เพื�อเสรมิสรา้งใหม้ี

ผลการดําเนนิการที�ดแีละใหค้วามสําคญักบัผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

5 การทําใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการดําเนนิการในการทําใหเ้กดิการปฏบิตัเิพื�อใหส้ว่น

ราชการบรรลวุตัถปุระสงค ์ปรับปรงุผลการดําเนนิการ สง่เสรมินวตักรรม และ

บรรลวุสิยัทศัน์

- ในการกําหนดความคาดหวงัตอ่ผลการดําเนนิการ ผูบ้รหิารของสว่นราชการ

พจิารณาถงึการสรา้งความสมดลุของคณุคา่ระหวา่งผูร้ับบรกิาร และผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีกลุม่ตา่ง ๆ

Average #DIV/0!



0 1 2 3 4 5

ก. การกํากบัดแูลองคก์าร

6 ระบบการกํากบัดแูลองคก์าร

- สว่นราชการดําเนนิการในการทบทวนและทําใหป้ระสบความสําเร็จในระบบ
การกํากบัดแูลที�สําคญั ตอ่ไปนี�
     • ความรับผดิชอบตอ่การปฏบิตังิานของสว่นราชการ
     • ความรับผดิชอบดา้นการเงนิ และการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
     • การปกป้องผลประโยชนข์องประเทศและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

7 การประเมนิผลการดําเนนิการ

- สว่นราชการดําเนนิการในการประเมนิผลการดําเนนิการของผูบ้รหิารสว่น

ราชการ รวมทั �งระบบกํากบัดแูลองคก์าร

- ผูบ้รหิารสว่นราชการและระบบกํากบัดแูลองคก์ารใชผ้ลการทบทวนผลการ

ดําเนนิการขา้งตน้ไปพฒันาตอ่และปรับปรงุประสทิธผิลของระบบการนํา

องคก์าร

ข. การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและอยา่งมจีรยิธรรม

8 การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ

- สว่นราชการดําเนนิการในกรณีที�การบรกิารและการปฏบิตังิานมผีลกระทบใน

เชงิลบตอ่สงัคม สว่นราชการไดค้าดการณ์ลว่งหนา้ถงึความกงัวลของ

สาธารณะที�มตีอ่การบรกิารและการปฏบิตังิาน ทั �งในปัจจบุนัและในอนาคต

- สว่นราชการมกีารเตรยีมการเชงิรกุถงึความกงัวลและผลกระทบเหลา่นี� 

รวมถงึการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละใชก้ระบวนการจัดการหว่งโซ่

อปุทานที�มปีระสทิธผิล

- สว่นราชการมกีระบวนการ ตวัวดั และเป้าประสงคท์ี�สําคญัเพื�อใหก้าร

ดําเนนิการเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัที�กําหนดหรอืดกีวา่

- สว่นราชการไดม้กีารกําหนดกระบวนการ ตวัวดัและเป้าประสงคท์ี�สําคญัเพื�อ

ดําเนนิการเรื�องความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรกิาร และการปฏบิตังิานของ

สว่นราชการ

Category/Item No. Question 
Score

1.2 การกํากบัดแูลองคก์าร

และความรบัผดิชอบตอ่

สงัคม

สว่นราชการ

9 การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม

- สว่นราชการดําเนนิการในการสง่เสรมิและสรา้งความมั�นใจวา่การปฏบิตักิาร

ทกุดา้นของสว่นราชการมกีารประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม

- สว่นราชการมกีระบวนการ และตวัวดัหรอืตวัชี�วดัที�สําคญัในการสง่เสรมิและ

กํากบัดแูลใหม้ ีการประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรมภายใตโ้ครงสรา้งการกํากบั

ดแูลทั�วทั �งองคก์าร รวมทั �งในการปฏสิมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่

- องคก์ารมวีธิกีารในการกํากบัดแูลและดําเนนิการในกรณีที�มกีารกระทําที�ขดั

ตอ่หลกัจรยิธรรม

ค. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการสนบัสนุนชุมชนที�สําคญั

10 ความผาสกุของสงัคม

- สว่นราชการคํานงึถงึความผาสกุและประโยชนส์ขุของสงัคมเป็นสว่นหนึ�งใน
ยทุธศาสตรแ์ละการปฏบิตักิารประจําวนั รวมถงึไดม้สีว่นในการสรา้งความ
สมบรูณ์ใหก้บัระบบสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ

11 การสนบัสนุนชุมชน

- สว่นราชการดําเนนิการในการสนับสนุนชมุชนใหม้คีวามเขม้แข็งแกช่มุชนที�
สําคญัของสว่นราชการ
- สว่นราชการมวีธิกีารในการกําหนดชมุชนดงักลา่ว รวมถงึวธิกีาร กําหนด
กจิกรรมที�สว่นราชการเขา้ไปมสีว่นรว่ม ซึ�งรวมถงึกจิกรรมที�ใชป้ระโยชนข์อง
สมรรถนะหลกัของสว่นราชการ
- ผูบ้รหิารของสว่นราชการและบคุลากรมสีว่นรว่มในการดําเนนิการดงักลา่ว

Average

Average Category 1 #DIV/0!
#DIV/0!



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5

ก. กระบวนการจดัทํายทุธศาสตร์

1 กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์

- สว่นราชการมวีธิกีารในการวางแผนยทุธศาสตร ์มกีารกําหนดขั �นตอนที�

สําคัญของกระบวนการจัดทํายทุธศาสตร ์และกําหนดผูเ้กี�ยวขอ้งที�สําคัญ

- มกีรอบเวลาของการวางแผนระยะสั �นและระยะยาว และมวีธิกีารในการทําให ้

กระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตรม์คีวามสอดคลอ้งกบักรอบเวลาดังกลา่ว

- กระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตรไ์ดคํ้านงึถงึความตอ้งการของสว่น

ราชการในดา้นความคลอ่งตัว และความยดืหยุน่ในการปฏบิัตกิาร

2 นวตักรรม

- สว่นราชการมวีธิกีารในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที�สนับสนุนการสรา้ง

นวัตกรรม 

- สว่นราชการมวีธิกีารในการกําหนดโอกาสเชงิยทุธศาสตร์

- สว่นราชการมโีอกาสเชงิยทุธศาสตรท์ี�สําคัญ

3 การวเิคราะหแ์ละกําหนดยทุธศาสตร์

- สว่นราชการมวีธิกีารในการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู และพัฒนา

สารสนเทศเพื�อใชใ้นกระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์โดยมอีงคป์ระกอบ

ที�สําคัญ ดังนี�

    • ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์และความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร์

    • ความเสี�ยงที�คกุคามตอ่ความยั�งยนืของสว่นราชการ

    • จดุบอดที�อาจเกดิขึ�นในกระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตรแ์ละใน

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ์

Self-Assessment Questionnaire

Category/Item No. Question 
Score

2.1 การจดัทํายทุธศาสตร์

และกลยทุธ์

    • จดุบอดที�อาจเกดิขึ�นในกระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตรแ์ละใน

สารสนเทศ

    • ความสามารถของสว่นราชการในการนําแผนยทุธศาสตรไ์ปปฏบิัต ิ

4 ระบบงานและสมรรถนะหลกัของสว่นราชการ

- สว่นราชการมวีธิกีารในการตัดสนิใจเรื�องระบบงาน 

- สว่นราชการมวีธิกีารในการตัดสนิใจวา่กระบวนการใดจะดําเนนิการโดยผูส้ง่

มอบและพันธมติร การตัดสนิใจเหลา่นี�ไดคํ้านงึถงึสมรรถนะหลักของสว่น

ราชการ และสมรรถนะหลักของผูส้ง่มอบและพันธมติรที�มศีักยภาพ

- สว่นราชการมวีธิกีารในการกําหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของสว่นราชการ

ข. วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์

5 วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรท์ี�สําคญั

- สว่นราชการมกีารกําหนดวัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรท์ี�สําคัญ มกีารระบุ

กรอบเวลาที�จะบรรลวุัตถปุระสงคด์ังกลา่ว 

- สว่นราชการมกีารเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ ในดา้นผลผลติและบรกิาร 

ผูร้ับบรกิาร และกลุม่เป้าหมาย ผูส้ง่มอบและพันธมติร และไดว้างแผนการ

ปฏบิัตกิารไว ้

6 การพจิารณาวตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์

- วัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการสามารถตอบประเด็นตอ่ไปนี�

• ตอบสนองความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์และใชป้ระโยชนจ์ากความไดเ้ปรยีบ

เชงิยทุธศาสตร์

• ตอบสนองโอกาสในการสรา้งนวัตกรรมในผลผลติและบรกิาร

• ใชป้ระโยชนจ์ากสมรรถนะหลักของสว่นราชการ และโอกาสในการสรา้ง

สมรรถนะใหม่

• สรา้งสมดลุระหวา่งโอกาสและความทา้ทายในระยะสั �นและระยะยาว

• สรา้งความสมดลุของความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�สําคัญทั�งหมด

Average #DIV/0!



0 1 2 3 4 5

ก. การจดัทําแผนปฏบิตักิารและการถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั ิ

7 การจดัทําแผนปฏบิตักิาร

- สว่นราชการมวีธิกีารในการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร แผนดังกลา่วมี

ความสมัพันธก์บัวัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ

8 การนําแผนปฏบิตักิารไปปฏบิตั ิ

- สว่นราชการมวีธิกีารในการถา่ยทอดแผนปฏบิัตกิารสูก่ารปฏบิัตทัิ�วทั �งสว่น

ราชการ ไปยังบคุลากรผูส้ง่มอบ และพันธมติรที�สําคัญเพื�อใหม้ั�นใจวา่สว่น

ราชการบรรลวุัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรท์ี�สําคัญ

- สว่นราชการมวีธิกีารเพื�อทําใหม้ั�นใจวา่ผลการดําเนนิการที�สําคัญตาม

แผนปฏบิัตกิารจะประสบผลสําเร็จตามวัตถปุระสงคท์ี�ตั �งไว ้

9 การจดัสรรทรพัยากร

- สว่นราชการดําเนนิการเพื�อใหม้ั�นใจวา่ทรัพยากรดา้นงบประมาณและดา้น

อื�น ๆ มพีรอ้มใชใ้นการสนับสนุนแผนปฏบิัตกิารจนประสบความสําเร็จและ

บรรลพัุนธะผูกพันในปัจจบุัน 

- สว่นราชการมวีธิกีารจัดสรรทรัพยากรเหลา่นี�เพื�อสนับสนุนแผนปฏบิัตกิาร

- สว่นราชการจัดการความเสี�ยงดา้นการเงนิและดา้นอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัแผน

ดังกลา่วเพื�อทําใหเ้กดิความมั�นใจถงึความสําเร็จของสว่นราชการ

10 แผนดา้นทรพัยากรบคุคล

- แผนดา้นทรัพยากรบคุคลสนับสนุนวัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิัตกิารระยะสั �นและระยะยาว 

- แผนดังกลา่วไดคํ้านงึถงึผลกระทบตอ่บคุลากร และความเปลี�ยนแปลงที�

อาจเกดิขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอตัรากําลัง

บคุลากร

11 ตวัวดัผลการดาํเนนิการ

Score

2.2 การนํายทุธศาสตรไ์ป

ปฏบิตั ิ

No. Question Category/Item 

11 ตวัวดัผลการดาํเนนิการ

- สว่นราชการกําหนดตัววัดหรอืตัวชี�วัดผลการดําเนนิการที�สําคัญ ที�ใช ้

ตดิตามความสําเร็จและประสทิธผิลของแผนปฏบิัตกิาร

- สว่นราชการมวีธิกีารเพื�อทําใหม้ั�นใจวา่ระบบการวัดผลโดยรวมของ

แผนปฏบิัตกิาร เสรมิใหส้ว่นราชการมุง่ไปในแนวทางเดยีวกนั

12 การปรบัเปลี�ยนแผนปฏบิตักิาร

- ในกรณีที�สถานการณ์บังคับใหต้อ้งปรับแผน สว่นราชการมวีธิกีารในการ

ปรับแผน และนําแผนปฏบิัตกิารใหมไ่ปปฏบิัตไิดโ้ดยอยา่งรวดเร็ว

ข. การคาดการณ์ผลการดาํเนนิการ

13

Average

Average Category 2

การคาดการณ์ผลการดาํเนนิการ

- สว่นราชการไดค้าดการณ์ผลการดําเนนิการตามกรอบเวลาของการวางแผน

ทั�งระยะสั �นและระยะยาวของสว่นราชการตามตัววัดหรอืตัวชี�วัดผลการ

ดําเนนิการที�สําคัญที�ระบไุวใ้นขอ้ 2.2 ก (11)

- สว่นราชการมวีธิกีารดําเนนิหากพบวา่ผลการดําเนนิการมคีวามแตกตา่งเมื�อ

เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ หรอืกบัสว่นราชการในระดับที�เทยีบเคยีงกนัได ้

#DIV/0!
#DIV/0!



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5

ก. สารสนเทศผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1 สารสนเทศผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในปจัจบุนั

- สว่นราชการมวีธิกีารรับฟัง ปฏสิมัพันธ ์และสงัเกตผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี เพื�อใหไ้ดส้ารสนเทศที�สามารถนําไปใชต้อ่ได ้วธิกีารดงักลา่วมี
ความแตกตา่งกนัระหวา่งผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี กลุม่ผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หรอืกลุม่เป้าหมาย
  - สว่นราชการมวีธิกีารใชส้ื�อเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื�อรับฟังผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
  - สว่นราชการมวีธิกีารรับฟังที�จําแนกตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีในแตล่ะชว่งของวงจรชวีติของการเป็นผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
 การคน้หาขอ้มลูป้อนกลบัของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่ง
ทันทว่งท ีและสามารถนําไปใชใ้นเรื�องคณุภาพของผลผลติ บรกิารและการ
สนับสนุนผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

2 สารสนเทศผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�พงึมใีนอนาคต
  - สว่นราชการมวีธิกีารคน้หาสารสนเทศผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในอดตีอนาคตและของคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ เพื�อใหไ้ดส้ารสนเทศ ที�สามารถ
นําไปใชป้ระโยชน์ได ้และเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัเกี�ยวกบัผลผลติ บรกิาร 
และการสนับสนุนผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Self-Assessment Questionnaire

Category/Item No. Question 
Score

หมวด 3 การใหค้วามสําคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี

3.1 สารสนเทศผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3 ความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 - สว่นราชการมวีธิกีารการประเมนิความพงึพอใจและการใหค้วามสาํคญักบั
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
 - วธิกีารเหลา่นี�มคีวามแตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี
 - สว่นราชการมวีธิกีารประเมนิดงักลา่วใหส้ารสนเทศที�สามารถนําไปใช ้

ตอบสนองใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงัของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
และการใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดใ้นระยะยาว

4 ความพงึพอใจเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ 
 - สว่นราชการมวีธิกีารคน้หาสารสนเทศดา้นความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�มตีอ่สว่นราชการเปรยีบเทยีบกบัความพงึพอใจของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ
 - สว่นราชการมวีธิกีารคน้หาสารสนเทศดา้นความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�มตีอ่สว่นราชการเปรยีบเทยีบกบัระดบัความพงึ
พอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของสว่นราชการอื�นที�มตีอ่
ผลผลติหรอืการบรกิารที�คลา้ยคลงึกนั หรอืกบัระดบัเทยีบเคยีงของลกัษณะ
งานประเภทอื�น

5 ความไมพ่งึพอใจ 

 - สว่นราชการมวีธิกีารประเมนิความไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีใหส้ารสนเทศที�สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในอนาคตเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และทําให ้
เหนือกวา่ความคาดหวงัของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Average #DIV/0!

ไดส้ว่นเสยี



0 1 2 3 4 5
ก. ผลผลติ การบรกิาร และการสนับสนุนผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

6 ผลผลติและการบรกิาร 
 - สว่นราชการมวีธิกีารกาํหนดความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีของผลผลติและการบรกิาร
 - สว่นราชการมวีธิกีารกาํหนดและปรับผลผลติและการบรกิารเพื�อตอบสนอง
ความตอ้งการและทําใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี (ตามที�ระบไุวใ้นลกัษณะสาํคญัขององคก์าร) รวมทั �งวธิกีาร
คน้หาและปรับผลผลติและการบรกิารเพื�อเขา้สูก่ลุม่เป้าหมายใหม ่เพื�อดงึดดู
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่ใหม ่รวมทั �งสรา้งโอกาสในการขยาย
ความสมัพันธก์บัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในปัจจบุนั

7 การสนบัสนนุผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

  - สว่นราชการมวีธิกีารทําใหผู้รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถ
เขา้ถงึบรกิารจากสว่นราชการและใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกี�ยวกบัผลผลติและการ
บรกิาร
  - สว่นราชการมรีปูแบบและกลไกการสื�อสารที�สนับสนุนในแตล่ะกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รปูแบบและกลไกเหลา่นี�มคีวามแตกตา่ง
กนัระหวา่งกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
  - สว่นราชการมวีธิกีารระบขุอ้กาํหนดที�สาํคญัในการสนับสนุนผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และมั�นใจไดว้า่ขอ้กาํหนดดงักลา่วไดถ้า่ยทอดสูก่าร
ปฏบิตัไิปยงัทกุคนและทกุกระบวนการที�เกี�ยวขอ้งในการสนับสนุนผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

8 การจําแนกผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 - สว่นราชการมวีธิกีารใชส้ารสนเทศเกี�ยวกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี ตลอดจนผลผลติและการบรกิารเพื�อจําแนกกลุม่ผูรั้บบรกิาร และผูม้ ีสว่น
ไดส้ว่นเสยีทั �งในปัจจบุนัและในอนาคต
  - สว่นราชการมวีธิกีารนําผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�พงึมใีนอนาคต

3.2 การสรา้งความผูกพนั

Category/Item No. Question 
Score

  - สว่นราชการมวีธิกีารนําผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�พงึมใีนอนาคต
ประกอบการพจิารณา และมวีธิกีารกาํหนดวา่กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีและกลุม่เป้าหมายใดจะไดรั้บความสาํคญัและมุง่เนน้เพื�อใหเ้กดิผล
การดําเนนิการที�ดขี ึ�นโดยรวม

9 การจดัการความสมัพนัธ ์
  - สว่นราชการมวีธิกีารสื�อสาร สรา้ง และจัดการความสมัพันธก์บัผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพื�อ
•  ใหไ้ดผู้รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหมแ่ละเพิ�มกลุม่ผูรั้บบรกิาร
•  รักษาสมัพันธก์บัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตอบสนองความ
ตอ้งการ และทําใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงัในแตล่ะชว่งของวงจรชวีติของ
การเป็นผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
•  เพิ�มความผกูพันกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัสว่นราชการ
  - สว่นราชการมวีธิกีารใชป้ระโยชน์จากสื�อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อ
เสรมิสรา้งความสมัพันธข์องผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัสว่นราชการ

10 การจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน 

  - สว่นราชการมวีธิกีารจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีและทําใหม้ั�นใจวา่ขอ้รอ้งเรยีนไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทันทว่งทแีละมี
ประสทิธผิล
  - การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของสว่นราชการสามารถเรยีกความเชื�อมั�นของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลบัคนืมา และสรา้งเสรมิความพงึพอใจ
และการใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Average

Average Category 3

ข. การสรา้งความสมัพันธก์บัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

#DIV/0!
#DIV/0!



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5

ก. การวดัผลการดําเนนิการ

1 ตวัวดัผลการดําเนนิการ 

  - สว่นราชการมวีธิกีารเลอืก รวบรวม ปรับใหส้อดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกัน
 และบรูณาการขอ้มลูและสารสนเทศเพื�อตดิตามผลการปฏบัิตกิารประจําวัน
และผลการดําเนนิการโดยรวมของสว่นราชการ ซึ�งรวมถงึการตดิตาม
ความกา้วหนา้ในการบรรลวัุตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบัิตกิาร
  - สว่นราชการมตัีววัดผลการดําเนนิการที�สําคัญทั�งระยะสั �นและระยะยาว 
รวมทั�งมกีารตดิตามตัววัด
  - สว่นราชการมวีธิกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศเหลา่นี�เพื�อสนับสนุนการ
ตัดสนิใจในระดับสว่นราชการการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื�อง และการสรา้งนวัตกรรม

2 ขอ้มูลเชงิเปรยีบเทยีบ 

  - สว่นราชการมวีธิกีารเลอืกและสรา้งความมั�นใจวา่ไดใ้ชข้อ้มลูและ
สารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบที�สําคัญอยา่งมปีระสทิธผิลเพื�อสนับสนุนการ
ตัดสนิใจในระดับปฏบัิตกิารและระดับยทุธศาสตร ์รวมทั�งการสรา้งนวัตกรรม

3 ขอ้มูลผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

  - สว่นราชการมวีธิกีารเลอืกและสรา้งความมั�นใจวา่ไดใ้ชข้อ้มลูและ
สารสนเทศจากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (รวมถงึขอ้มลูที�เกี�ยวกับ
เรื�องรอ้งเรยีน) อยา่งมปีระสทิธผิลเพื�อสรา้งวัฒนธรรมที�มุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยียิ�งขึ�น และเพื�อสนับสนุนการตัดสนิใจในระดับปฏบัิตกิาร
และระดับยทุธศาสตร ์รวมทั�งการสรา้งนวัตกรรม
  - สว่นราชการมวีธิกีารชข้อ้มลูและสารสนเทศที�เก็บรวบรวมผา่นสื�อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

4 ความคลอ้งตวัของการวดัผล 

Category/Item No. Question 
Score

หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

4.1 การวดั การวเิคราะห ์

และการปรบัปรุงผลการ

ดําเนนิการของสว่นราชการ

Self-Assessment Questionnaire

4 ความคลอ้งตวัของการวดัผล 

  - สว่นราชการมวีธิกีารดําเนนิการเพื�อใหมั้�นใจวา่ระบบการวัดผลการดําเน ิ
นการสามารถตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นอยา่งรวดเร็ว หรอืที�
ไมไ่ดค้าดถงึทั �งภายในหรอืภายนอกสว่นราชการ

5 การวเิคราะห ์และทบทวนผลการดําเนนิการ

  - สว่นราชการมวีธิกีารทบทวนผลการดําเนนิการและขดีความสามารถของ
สว่นราชการ และมกีารใชตั้ววัดผลการดําเนนิการที�สําคัญของสว่นราชการใน
การทบทวน
  - สว่นราชการมกีารวเิคราะหเ์พื�อสนับสนุนการทบทวน และทําใหมั้�นใจวา่
ผลสรุปนั�นใชไ้ด ้
  - สว่นราชการและผูบ้รหิารของสว่นราชการใชผ้ลการทบทวนในการ
ประเมนิผลสําเร็จของสว่นราชการในเชงิแขง่ขัน และความกา้วหนา้ในการ
บรรลวัุตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์และแผนปฏบัิตกิาร
  - สว่นราชการและผูบ้รหิารของสว่นราชการใชผ้ลการทบทวนในการประเมนิ
ความสามารถในการตอบสนองอยา่งรวดเร็วตอ่ความเปลี�ยนแปลงในดา้นความ
ตอ้งการของสว่นราชการและความทา้ทายในสภาพแวดลอ้มที�สว่นราชการ
ดําเนนิงานอยู่
  - คณะกรรมการกํากับดแูลสว่นราชการมวีธิกีารในการทบทวนผลการ
ดําเนนิการของสว่นราชการและความกา้วหนา้เมื�อเทยีบกับวัตถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบัิตกิาร

ข. การวเิคราะห ์และทบทวนผลการดําเนนิการ



6 การแลกเปลี�ยนเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิ ี�เป็นเลศิ 

  - สว่นราชการมวีธิกีารคน้หาหน่วยงานหรอืหน่วยปฏบัิตกิารที�มผีลการ
ดําเนนิการที�ดี
  - สว่นราชการมวีธิกีารคน้หาวธิปีฏบัิตทิี�เป็นเลศิของหน่วยงานเพื�อการ
แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้

7 ผลการดําเนนิการในอนาคต 

  - สว่นราชการมวีธิกีารใชผ้ลการทบทวนผลการดําเนนิการ (ที�ไดจ้ากเรื�อง 
การวเิคราะห ์และทบทวนผลการดําเนนิการ) และขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ/
แขง่ขันที�สําคัญเพื�อคาดการณ์ผลการดําเนนิการในอนาคต
  - หากมคีวามแตกตา่งระหวา่งการคาดการณ์ผลการดําเนนิการในอนาคตกับ
การคาดการณ์ผลการดําเนนิการของแผนปฏบัิตกิารที�สําคัญ (ตามที�ดําเนนิการ
ในหมวด 2 เรื�องการคาดการณ์ผลการดําเนนิการ) สว่นราชการมวีธิกีารในการ
ปรับแกค้วามแตกตา่งและลดผลกระทบที�อาจเกดิขึ�น

8

Average

0 1 2 3 4 5
ก. ความรูข้องสว่นราชการ

9 การจดัการความรู ้

  - สว่นราชการมวีธิกีารในการ

#DIV/0!

Category/Item No. Question 
Score

4.2 การจดัการความรู ้

สารสนเทศ และเทคโนโลย ี

สารสนเทศ

ค. การปรับปรุงผลการดําเนนิการ

การปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื�องและสรา้งนวตักรรม 

  - สว่นราชการมวีธิกีารใชผ้ลการทบทวนผลการดําเนนิการ (ที�ไดจ้ากเรื�อง 
การวเิคราะห ์และทบทวนผลการดําเนนิการ) ไปใชจั้ดลําดับความสําคัญของ
เรื�องที�ตอ้งปรับปรุงอยา่งตอ่เนื�อง และนําไปเป็นโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม
  - สว่นราชการมวีธิกีารถา่ยทอดลําดับความสําคัญและโอกาสดังกลา่ว เพื�อให ้
คณะทํางานหรอืกลุม่งานและระดับปฏบัิตกิารนําไปปฏบัิตทัิ�วทั �งสว่นราชการ
  - สว่นราชการมวีธิกีารถา่ยทอดลําดับความสําคัญและโอกาสดังกลา่วไปยัง
หน่วยงานภายนอกที�เกี�ยวขอ้งของสว่นราชการ เพื�อทําใหมั้�นใจวา่มคีวาม
สอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกันกับสว่นราชการ

  - สว่นราชการมวีธิกีารในการ
    • รวบรวมและถา่ยทอดความรูข้องบคุลากร
    • ถา่ยทอดความรูท้ี�เกี�ยวขอ้งระหวา่งสว่นราชการกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี เครอืขา่ย ผูส้ง่มอบพันธมติร และผูใ้หค้วามร่วมมอื
    • แบง่ปันและนําวธิปีฏบัิตทิี�เป็นเลศิไปดําเนนิการ
    • รวบรวมและถา่ยทอดความรูท้ี�เกี�ยวขอ้งเพื�อใชใ้นการสรา้งนวัตกรรมและ
กระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

10 การเรยีนรูร้ะดบัองคก์าร 

  - สว่นราชการมวีธิกีารใชอ้งคค์วามรูแ้ละทรัพยากรตา่ง ๆ เพื�อใหก้ารเรยีนรู ้
ฝังลกึลงไปในวถิกีารปฏบัิตงิานของสว่นราชการ

ข. ขอ้มลู สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ

11 คุณลกัษณะของขอ้มูลและสารสนเทศ 

  - สว่นราชการมวีธิกีารทําใหมั้�นใจวา่ขอ้มลู สารสนเทศของสว่นราชการมี

ความแมน่ยํา ถกูตอ้ง และเชื�อถอืได ้ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ

12 ความพรอ้มใชง้านของขอ้มูลและสารสนเทศ 

  - สว่นราชการมวีธิกีารดําเนนิการเพื�อใหข้อ้มลูและสารสนเทศที�จําเป็นมี

ความพรอ้มใชง้านดว้ยรูปแบบที�ใชง้านง่าย สําหรับบคุลากร เครอืขา่ย ผูส้ง่

มอบ พันธมติร ผูใ้หค้วามร่วมมอื รวมทั�งผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

13 คุณลกัษณะของฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร ์

  - สว่นราชการมวีธิกีารดําเนนิการเพื�อใหมั้�นใจไดว้า่ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรม์ี

 ความน่าเชื�อถอืได ้ปลอดภัย และใชง้านง่าย

14 ความพรอ้มใชง้านในภาวะฉุกเฉนิ 

  - ในกรณีฉุกเฉนิ สว่นราชการมวีธิกีารทําใหมั้�นใจวา่ระบบฮารด์แวรแ์ละ

ซอฟตแ์วร ์รวมทั�งขอ้มลู และสารสนเทศม ีความพรอ้มใชง้านอยา่งตอ่เนื�อง 

เพื�อตอบสนองผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และความจําเป็นทางภารกจิ

อยา่งมปีระสทิธผิล

Average

Average Category 4 #DIV/0!
#DIV/0!



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5
หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

ก. ขดีความสามารถและอตัรากําลังดา้นบคุลากร

1 ขดีความสามารถและอตัรากําลงั
- สว่นราชการมวีธิกีารประเมนิความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอตัรากําลัง
ดา้นบคุลากร รวมทั �งทกัษะ สมรรถนะ คณุวฒุ ิและกําลังคนที�สว่นราชการ
จําเป็นตอ้งมใีนแตล่ะระดบั

2 บคุลากรใหม่
- สว่นราชการมวีธิกีารสรรหา วา่จา้ง บรรจ ุและรักษาบคุลากรใหมไ่ว ้
- สว่นราชการมั�นใจไดว้า่บคุลากรเป็นตวัแทนที�สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความหลากหลาย
ทางมมุมอง วฒันธรรม และความคดิของบคุลากรที�สว่นราชการจา้งและของชมุชน
ของผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3 การทํางานใหบ้รรลผุล 
- สว่นราชการมวีธิกีารจัดโครงสรา้งและบรหิารบคุลากรเพื�อให ้
   • งานของสว่นราชการบรรลผุลสําเร็จ
   • ใชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มที�จากสมรรถนะหลักของสว่นราชการ
   • สง่เสรมิสนับสนุนการมุง่เนน้ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และการบรรลุ
พันธกจิ
   • มผีลการดําเนนิการที�เหนอืกวา่ความคาดหมาย

4 การจดัการการเปลี�ยนแปลงดา้นบคุลากร 
- สว่นราชการมวีธิกีารเตรยีมบคุลากรใหพ้รอ้มรับตอ่การเปลี�ยนแปลงความตอ้งการ
ดา้นขดีความสามารถและอตัรากําลังที�กําลังจะเกดิขึ�น ความตอ้งการเหลา่นี�มกีาร
เปลี�ยนแปลงอยา่งไรในชว่งเวลาที�ผา่นมา
- สว่นราชการมวีธิกีารบรหิารอตัรากําลัง ความตอ้งการของบคุลากรและความ

Self-Assessment Questionnaire

Score
Category/Item No. Question 

5.1 สภาพแวดลอ้มดา้น

บคุลากร

- สว่นราชการมวีธิกีารบรหิารอตัรากําลัง ความตอ้งการของบคุลากรและความ
จําเป็นของสว่นราชการ เพื�อใหม้ั�นใจวา่สามารถดําเนนิการตามภารกจิไดอ้ยา่ง
ตอ่เนื�อง

ข. บรรยากาศการทํางานของบคุลากร

5 สภาพแวดลอ้มการทํางาน 
- สว่นราชการดําเนนิการดแูลปัจจัยสภาพแวดลอ้มในการทํางานในดา้นสขุภาพและ
สวสัดภิาพและความสะดวกในการเขา้ถงึสถานที�ทํางานของบคุลากรรวมทั �งปรับปรงุ
ใหด้ขี ึ�น
- มกีารกําหนดตวัวดัและเป้าประสงคส์ําหรับสภาพแวดลอ้มของสถานที�ทํางานของ
บคุลากร และเป้าหมายในการปรับปรงุปัจจัยดงักลา่วแตล่ะเรื�อง

6 นโยบายและสวสัดกิาร 
- สว่นราชการมวีธิกีารกําหนดใหม้กีารบรกิาร สวสัดกิาร และนโยบายเพื�อสนับสนุน
บคุลากร สว่นราชการไดอ้อกแบบสิ�งดงักลา่วใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการที�
หลากหลายของบคุลากรตามประเภทและสว่นงาน รวมทั �งมกีารจัดสทิธปิระโยชนท์ี�
สําคญัใหบ้คุลากร

Average #DIV/0!



0 1 2 3 4 5
ก. ผลการปฏบิตังิานของบคุลากร

7 องคป์ระกอบของความผกูพนั 
- สว่นราชการมวีธิกีารกําหนดองคป์ระกอบสําคญัที�สง่ผลตอ่ความผกูพัน โดยมี
วธิกีารที�แตกตา่งกนัตามประเภทและสว่นงานของบคุลากร

8 วฒันธรรมสว่นราชการ 
- สว่นราชการมวีธิกีารเสรมิสรา้งวฒันธรรมใหเ้กดิการสื�อสารที�เปิดกวา้ง การทํางาน
ที�ใหผ้ลการดําเนนิการที�ด ีและความรว่มมอืของบคุลากร
- สว่นราชการมวีธิกีารสรา้งวฒันธรรมการทํางานที�ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากความ
หลากหลายทางความคดิ วฒันธรรม และมมุมองของบคุลากร

9 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
- ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรสนับสนุนใหม้กีารทํางานที�ใหผ้ล
การดําเนนิการที�ดแีละสรา้งความรว่มมอืของบคุลากร
- ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรพจิารณาถงึการบรหิาร
คา่ตอบแทน การใหร้างวลั การยกยอ่งชมเชยและการสรา้งแรงจงูใจ
- ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรสง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรม
 การมุง่เนน้ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และบรรลผุลสําเร็จของแผนปฏบิตัิ
การของสว่นราชการ

ข. การประเมนิความผกูพันของบคุลากร

10 การประเมนิความผกูพนั 
- สว่นราชการประเมนิความผกูพันของบคุลากร มวีธิกีารและตวัวดัทั �งที�เป็นทางการ
และไมเ่ป็นทางการที�ใชใ้นการประเมนิความผกูพันและความพงึพอใจของบคุลากร 
โดยวธิกีารและตวัวดัเหลา่มคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะประเภทและสว่นงานของ
บคุลากร
- สว่นราชการใชต้วัชี�วดัอื�น ๆ เชน่ การรักษาใหบ้คุลากรอยูก่บัสว่นราชการ การขาด
งาน การรอ้งทกุข ์ความปลอดภัย และผลติภาพ เพื�อประเมนิและปรับปรงุความ
ผกูพันของบคุลากร

Category/Item No. Question 
Score

5.2 ความผกูพนัของบคุลากร

11 ความเชื�อมโยงกบัผลลพัธข์องสว่นราชการ 
- สว่นราชการมวีธิกีารนําผลการประเมนิความผกูพันของบคุลากรมาเชื�อมโยงกบั
ผลลัพธส์ําคญัของสว่นราชการ เพื�อระบโุอกาสในการปรับปรงุทั �งความผกูพันของ
บคุลากรและผลลัพธข์องสว่นราชการ

ค. การพฒันาบคุลากรและผูบ้รหิาร

12 ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
- ระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาสนับสนุนความตอ้งการของสว่นราชการและการ
พัฒนาตนเองของบคุลากร หวัหนา้งาน และผูบ้รหิาร
- ระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาของสว่นราชการดําเนนิการเรื�องตอ่ไปนี�
   • พจิารณาถงึสมรรถนะหลักของสว่นราชการ ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์และ
การบรรลผุลสําเร็จของแผนปฏบิตักิารของสว่นราชการทั �งในระยะสั �นและระยะยาว
   • สนับสนุนการปรับปรงุผลการดําเนนิการของสว่นราชการและการสรา้งนวตักรรม
   • สนับสนุนใหเ้กดิจรยิธรรม และการดําเนนิการอยา่งมจีรยิธรรม
   • ปรับปรงุการมุง่เนน้ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
   • ทําใหม้ั�นใจวา่มกีารถา่ยทอดความรูจ้ากบคุลากรที�กําลังจะลาออกหรอื
เกษียณอายุ
   • ทําใหม้ั�นใจวา่มกีารผลักดนัใหใ้ชค้วามรูแ้ละทกัษะใหมใ่นการปฏบิตังิาน

13 ประสทิธผิลของการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
- สว่นราชการมวีธิปีระเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรูแ้ละ
การพัฒนา

14 ความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน 
- สว่นราชการมวีธิกีารจัดการความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานของบคุลากรทั�วทั �งสว่น
ราชการอยา่งมปีระสทิธผิล
  - สว่นราชการมวีธิกีารวางแผนการสบืทอดตําแหน่งของหวัหนา้งาน และผูบ้รหิาร 
อยา่งมปีระสทิธผิล

Average

Average Category 5 #DIV/0!
#DIV/0!



Please mark “X” in appropriate columns 

0 1 2 3 4 5

ก. การออกแบบผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการ

1 แนวคดิในการออกแบบ 

- สว่นราชการมวีธิกีารออกแบบผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการทํางาน เพื�อให ้

เป็นไปตามขอ้กําหนดที�สําคัญทั �งหมด

- สว่นราชการมวีธิกีารนําเทคโนโลยใีหม ่ความรูข้องสว่นราชการ ความเป็นเลศิดา้น

ผลผลติและการบรกิาร และความคลอ่งตัวที�อาจจําเป็นมาพจิารณาในกระบวนการ

เหลา่นี�

2 ขอ้กาํหนดของผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการทํางาน 

- สว่นราชการมวีธิกีารกําหนดขอ้กําหนดที�สําคัญของผลผลติและการบรกิาร

- สว่นราชการมวีธิกีารกําหนดขอ้กําหนดที�สําคัญของกระบวนการทํางาน

- มกีารกําหนดกระบวนการทํางานที�สําคัญของสว่นราชการ รวมระบขุอ้กําหนดที�

สําคัญของกระบวนการ

ข. การจัดการกระบวนการ

3 การนํากระบวนการไปปฏบิตั ิ

- สว่นราชการมั�นใจไดว้า่การปฏบิัตงิานประจําวนัของกระบวนการจะเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดที�สําคัญ

- มตีัววดั หรอืตัวชี�วดัผลการดําเนนิการที�สําคัญ และตัววดัในกระบวนการที�สว่นราชการ

ใชใ้นการควบคมุและปรับปรงุกระบวนการทํางาน

- ตัววดัเหลา่นี�เชื�อมโยงกบัผลการดําเนนิการและคณุภาพของผลผลติและการบรกิาร

ที�สง่มอบ

Self-Assessment Questionnaire

Score

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร

Question Category/Item No. 

6.1 กระบวนการทํางาน

ที�สง่มอบ

4 กระบวนการสนบัสนุน 

- สว่นราชการมวีธิกีารกําหนดกระบวนการสนับสนุนที�สําคัญ 

- สว่นราชการมั�นใจไดว้า่การปฏบิัตงิานประจําวนัของกระบวนการจะเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดที�สําคัญในการสนับสนุนการปฏบิัตกิารของสว่นราชการ

5 การปรบัปรงุผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการ 

- สว่นราชการมวีธิกีารปรับปรงุกระบวนการทํางานเพื�อปรับปรงุผลผลติ การบรกิาร และ

ผลการดําเนนิการ และลดความผดิพลาด การทํางานซํ�า และความสญูเสยีของ

กระบวนการ

Average #DIV/0!



0 1 2 3 4 5
ก. การควบคมุตน้ทุน

6 การควบคมุตน้ทุน

- สว่นราชการมวีธิกีารควบคมุตน้ทนุโดยรวมของการปฏบิัตกิาร สว่นราชการนําเรื�อง

ของรอบเวลา ผลติภาพ รวมทั �งปัจจัยดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลอื�น ๆ มา

พจิารณาในการควบคมุตน้ทนุกระบวนการทํางานตา่ง ๆ

- สว่นราชการมวีธิกีารป้องกนัไมใ่หเ้กดิของเสยี ความผดิพลาดของการใหบ้รกิาร และ

การทํางานซํ�า รวมทั �งการลดตน้ทนุ การประกนัความเสยีหาย หรอืการสญูเสยีผลติ

ภาพของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหน้อ้ยที�สดุ

- สว่นราชการมวีธิกีารลดตน้ทนุโดยรวมที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ การทดสอบ และ

การตรวจประเมนิกระบวนการหรอืผลการดําเนนิการ

- สว่นราชการมวีธิกีารสรา้งความสมดลุระหวา่งความจําเป็นในการควบคมุตน้ทนุกบั

ความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ข. การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน

7 การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน

- สว่นราชการมวีธิกีารจัดการหว่งโซอ่ปุทาน

- สว่นราชการมวีธิกีารเลอืกผูส้ง่มอบและทําใหม้ั�นใจไดว้า่ผูส้ง่มอบที�สว่นราชการเลอืก

มคีณุสมบัตแิละพรอ้มที�จะชว่ยยกระดับผลการดําเนนิการของสว่นราชการและความ

พงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

- สว่นราชการวดัและประเมนิผลการดําเนนิการของผูส้ง่มอบ

- สว่นราชการใหข้อ้มลูป้อนกลับแกผู่ส้ง่มอบเพื�อชว่ยใหเ้กดิการปรับปรงุ

- สว่นราชการมวีธิกีารดําเนนิการกบัผูส้ง่มอบที�มผีลการดําเนนิการที�ไมด่ี

ค. การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยัและตอ่ภาวะฉุกเฉนิ

8 ความปลอดภยั 

- สว่นราชการมวีธิกีารทําใหส้ภาพแวดลอ้มการปฏบิัตกิารมคีวามปลอดภัย

- ระบบความปลอดภัยของสว่นราชการไดคํ้านงึถงึการป้องกนัอบุัตเิหต ุการตรวจสอบ 

6.2 ประสทิธผิลการปฏบิัตกิาร

Category/Item No. Question 
Score

- ระบบความปลอดภัยของสว่นราชการไดคํ้านงึถงึการป้องกนัอบุัตเิหต ุการตรวจสอบ 

การวเิคราะหต์น้เหตขุองความลม้เหลว และการทําใหค้นืสูส่ภาพเดมิ

9 การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 

- สว่นราชการมวีธิกีารดําเนนิการเพื�อใหม้ั�นใจวา่มกีารเตรยีมพรอ้มตอ่ภัยพบิัตหิรอื

ภาวะฉุกเฉนิ โดยระบบการเตรยีมพรอ้มตอ่ภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉนิดังกลา่วได ้

คํานงึถงึการป้องกนั ความตอ่เนื�องของการปฏบิัตกิาร และการทําใหค้นืสูส่ภาพเดมิ

ง. การจดัการนวตักรรม

10 การจดัการนวตักรรม

- สว่นราชการมวีธิกีารจัดการนวตักรรม

- สว่นราชการมวีธิกีารพจิารณาโอกาสในการสรา้งนวตักรรมในการวางแผนยทุธศาสตร์

- สว่นราชการมวีธิกีารทําใหท้รัพยากรดา้นการเงนิและดา้นอื�น ๆ พรอ้มใชใ้นการ

ดําเนนิการสนับสนุนโอกาสในการสรา้งนวตักรรม

- สว่นราชการมวีธิกีารตดิตามผลของโครงการ และพจิารณาปรับในเวลาที�เหมาะสม 

เพื�อลดความเสยีหายและนําทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอื�นที�มลํีาดับความสําคัญ

เหนอืกวา่

Average

Average Category 6

#DIV/0!
#DIV/0!



พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....

หมวด 7  ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

7.1 ผลลัพธด์า้น

ประสทิธผิลและการบรรลุ

พันธกจิ

1 ตัวชี�วัดดา้นผลผลติและการบรกิารตามพันธกจิหลักของสว่นราชการ

1.1 - ชื�อตัวชี�วัด

… - …

2 ตัวชี�วัดดา้นการนํายทุธศาสตรไ์ปปฏบิัต ิ

2.1 - ชื�อตัวชี�วัด

… - …

พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....

7.2  ผลลัพธด์า้นการให ้

ความสําคัญผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3 ตัวชี�วัดดา้นความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

4 ตัวชี�วัดดา้นการใหค้วามสําคัญกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

4.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....

7.3  ผลลัพธด์า้นการ

มุง่เนน้บคุลากร

5 ตัวชี�วัดดา้นขดีความสามารถและอตัรากําลังบคุลากร

5.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

6 ตัวชี�วัดดา้นบรรยากาศการทํางาน

ชื�อตวัชี�วดั

แบบฟอรม์ที� 4
ตวัชี�วดัหมวด 7 ที�เกี�ยวขอ้ง

ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ**

ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ
Category/Item No. ชื�อตวัชี�วดั

Category/Item No. เป้าหมาย*

ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ
Category/Item No. ชื�อตวัชี�วดั

6 ตัวชี�วัดดา้นบรรยากาศการทํางาน

6.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

7 ตัวชี�วัดดา้นการทําใหบ้คุลากรมคีวามผูกพัน

7.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

8 ตัวชี�วัดดา้นการพัฒนาบคุลากรและการพัฒนาผูนํ้าของสว่นราชการ
8.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....

7.4 ผลลัพธด์า้นการนํา

องคก์ารและการกํากบัดแูล

9 ตัวชี�วัดดา้นการนําองคก์าร

9.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

10. ตัวชี�วัดดา้นการกํากบัดแูลองคก์าร

10.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

11 ตัวชี�วัดดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บังคับ

11.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

12 ตัวชี�วัดดา้นการประพฤตปิฏบิัตติามหลักนติธิรรม ความโปรง่ใส และจรยิธรรม

12.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

13 ตัวชี�วัดดา้นสงัคมและชมุชน

13.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ
Category/Item No. ชื�อตวัชี�วดั



พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....

7.5 ผลลัพธด์า้น

งบประมาณ การเงนิ และ

การเตบิโต

14 ตัวชี�วัดดา้นผลการดําเนนิการดา้นงบประมาณ และการเงนิ

14.1 - ชื�อตัวชี�วัด

… - …

15 ตัวชี�วัดดา้นการเตบิโต

15.1 - ชื�อตัวชี�วัด

… - …

พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....

7.6  ผลลัพธด์า้น

ประสทิธผิลของ

กระบวนการและการ

จัดการหว่งโซอ่ปุทาน

16 ตัวชี�วัดดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการ

16.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

17 ตัวชี�วัดดา้นการเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ

17.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

18 ตัวชี�วัดดา้นการจัดการหว่งโซอ่ปุทาน

18.1 ชื�อตัวชี�วัด

… - …

**ขอ้มลูยอ้นหลังอนุโลมใหเ้ป็นราย 6 เดอืนได ้หากมกีารเกบ็ขอ้มลูไมถ่งึ 3 ปี

                                                 หมายเหต ุ: *เป้าหมาย หมายถงึ เป้าหมายของตัวชี�วัดผลลัพธ ์ณ ปีที�รายงานลา่สดุ

ชื�อตวัชี�วดั
ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ

Category/Item No. ชื�อตวัชี�วดั
ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 จดุ

Category/Item No. 



 

 
ใหอธิบายโดยสรุป ตามประเด็นตางๆ ดังนี้

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารของหนวยงานของทานและผูตรวจประเมินรางวัลไดเห็นภาพรวมในการ
ดําเนินการในหมวดท่ีขอรับสมัคร (ตัวอยางในภาคผนวก 
1. แนะนําหนวยงานในภาพรวม 
.............................................................................................................................
......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................
 
2. การดําเนินการพัฒนาองคการท่ีหนวยงานเห็นวามีความโดดเดน ของหมวดท่ีสมัครขอรับรางวัล
รางวัลระดับดีเดน ใหสรุปจากทุกหมวด
.............................................................................................................................
......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................
 
3. ปจจัยแหงความสําเร็จ  
.............................................................................................................................
......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................
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แบบฟอรมที่ 5 
บทสรุปผูบริหาร 

ใหอธิบายโดยสรุป ตามประเด็นตางๆ ดังนี้ (ความยาว 3 – 5 หนา A4 สามารถแทรกภาพประกอบได
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารของหนวยงานของทานและผูตรวจประเมินรางวัลไดเห็นภาพรวมในการ

ตัวอยางในภาคผนวก 3) กรณีสมัครรางวัลระดับดีเดน ใหสรุปจากทุกหมวด

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

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

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

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

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

รท่ีหนวยงานเห็นวามีความโดดเดน ของหมวดท่ีสมัครขอรับรางวัล
รางวัลระดับดีเดน ใหสรุปจากทุกหมวด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 
 

  

  

สามารถแทรกภาพประกอบได) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารของหนวยงานของทานและผูตรวจประเมินรางวัลไดเห็นภาพรวมในการ

ใหสรุปจากทุกหมวด 

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

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

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

รท่ีหนวยงานเห็นวามีความโดดเดน ของหมวดท่ีสมัครขอรับรางวัล กรณีสมัคร

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

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

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

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

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

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



 

แบบฟอรมท่ี 6 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 
 

โครงสรางของรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคการ ไมเกิน 
สวนท่ี 2 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 สวนท่ี 2

  
   
 สวนท่ี 2
   
สวนท่ี 3 ผลลัพธการดําเนินการ 

 
 
 
 
 

โครงสรางของรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ

สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคการ ไมเกิน 
สวนท่ี 2 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 สวนท่ี 2

  
สวนท่ี 3 ผลลัพธการดําเนินการ 
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รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report)

 
 

โครงสรางของรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 
กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

ลักษณะสําคัญขององคการ ไมเกิน 10 หนา (ไมมีคะแนน) 
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2 – 1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง
 ตามเกณฑระดับพ้ืนฐาน รวมทุกหมวดประมาณ 
 (ยกเวนหมวดท่ีสมัครรางวัล) 

2 – 2 การดําเนินการท่ีโดดเดนรายหมวดประมาณ 20 
 (เฉพาะหมวดท่ีสมัครรางวัลฯ)  

ผลลัพธการดําเนินการ : ประมาณ 5 หนา 
* รวมท้ังหมดไมเกิน 50 หนา * 

 
โครงสรางของรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 

กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน 
ลักษณะสําคัญขององคการ ไมเกิน 10 หนา (ไมมีคะแนน) 
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2 – 3 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 รวมทุกหมวด (หมวด 1 - 6) ประมาณ 80 หนา

ผลลัพธการดําเนินการ : ประมาณ 10 หนา 
* รวมท้ังหมดไมเกิน 100 หนา * 

  

  

(Application Report) 

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง 
ตามเกณฑระดับพ้ืนฐาน รวมทุกหมวดประมาณ 15 หนา 

20 หนา 

 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หนา 



 

สวนที่ 
 

 สวนราชการในท่ีนี้ หมายถึง 
 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ ใหสวนราชการพิจารณาบทบาทหนาท่ี 

ผูรับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีอยูในสังกัดของสวนราชการ
 การตอบคําถามจะตองพิจารณาถึงการปฏิบัติงานท่ีมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน

ท้ังองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 คําถามท่ีสวนราชการ

ลักษณะงานไมเก่ียวของกับคําถามในขอนี้
 การตอบคําถาม ใหสวนรา

คําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม 
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สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคการ 

คําอธิบายการตอบคําถาม 
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ  

สวนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “สวนราชการ” ท่ีดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ 
การจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ ใหสวนราชการพิจารณาบทบาทหนาท่ี 

ผูรับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีอยูในสังกัดของสวนราชการ
ตอบคําถามจะตองพิจารณาถึงการปฏิบัติงานท่ีมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน

ท้ังองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สวนราชการมีลักษณะงานไมเก่ียวของกับเรื่องนั้น ใหตอบวา 

ลักษณะงานไมเก่ียวของกับคําถามในขอนี้” 
การตอบคําถาม ใหสวนราชการอธิบายบริบทท่ีสําคัญขององคการ

คําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม 

  

  

ท่ีดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
การจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ ใหสวนราชการพิจารณาบทบาทหนาท่ี 

ผูรับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีอยูในสังกัดของสวนราชการ 
ตอบคําถามจะตองพิจารณาถึงการปฏิบัติงานท่ีมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน

มีลักษณะงานไมเก่ียวของกับเรื่องนั้น ใหตอบวา “สวนราชการมี

บริบทท่ีสําคัญขององคการท่ีเก่ียวของในแตละ
คําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม  



 

 
ลักษณะสําคัญขององคการ คือ ภาพรวมของสวนราชการ 

และความทาทายสําคัญท่ีสวนราชการเผชิญอยู

1. ลักษณะองคการ : คุณลักษณะสําคัญของส

ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมการดําเนินงานของส
และผูมีสวนไดสวนเสียสวนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม
 
ใหสวนราชการตอบคําถามตอไปนี้ 
 
ก. สภาพแวดลอมของสวนราชการ

(1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
 - พันธกิจหรือหนาท่ีหลักตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง
 - ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหนาท่ีตอความสําเร็จของสวนราชการคืออะไร
 - กลไก/วิธีการท่ีสวนราชการใชในการสงมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร
(2) วิสัยทัศนและคานิยม 
 - เปาประสงค วิสยัทัศน และคานิยม ของสวนราชการท่ีไดประกาศไวคืออะไร
 - สมรรถนะหลักของสวนราชการคืออะไร และมีความเก่ียวของอยางไรกับพันธกิจของสวนราชการ
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร
  - มีการจําแนกบุคลากรออกเปนกลุมและประ
 - อะไรคือขอกําหนดพ้ืนฐานดานการศึกษาสําหรับกลุมบุคลากรประเภทตาง ๆ
 - องคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคลากรเหลานี้มีสวนรวมในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศนของสวนราชการคืออะไร 
 - ในการทํางานจําเปนตองมีขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเปน

สวนราชการอะไรบาง 
(4) สินทรัพย  
 - สวนราชการมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญอะไรบาง
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ 
 - สวนราชการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ี

สําคัญอะไรบาง 
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ลักษณะสําคัญขององคการ 

ลักษณะสําคัญขององคการ คือ ภาพรวมของสวนราชการ สิ่งสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอวิธีการดําเนินงาน
และความทาทายสําคัญท่ีสวนราชการเผชิญอยู 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้ 

คุณลักษณะสําคัญของสวนราชการคืออะไร 

ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมการดําเนินงานของสวนราชการและความสัมพันธท่ีสําคัญกับผูรับบริการ
วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 

 

วนราชการ 
พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย  

พันธกิจหรือหนาท่ีหลักตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง 
ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหนาท่ีตอความสําเร็จของสวนราชการคืออะไร

วิธีการท่ีสวนราชการใชในการสงมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร
 

ยทัศน และคานิยม ของสวนราชการท่ีไดประกาศไวคืออะไร
สมรรถนะหลักของสวนราชการคืออะไร และมีความเก่ียวของอยางไรกับพันธกิจของสวนราชการ

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร 
มีการจําแนกบุคลากรออกเปนกลุมและประเภทอะไรบาง 
อะไรคือขอกําหนดพ้ืนฐานดานการศึกษาสําหรับกลุมบุคลากรประเภทตาง ๆ
องคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคลากรเหลานี้มีสวนรวมในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจและ

 
ในการทํางานจําเปนตองมีขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเปน

สวนราชการมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญอะไรบาง 
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ  

สวนราชการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ี

  

  

สิ่งสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอวิธีการดําเนินงาน

วนราชการและความสัมพันธท่ีสําคัญกับผูรับบริการ

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหนาท่ีตอความสําเร็จของสวนราชการคืออะไร 
วิธีการท่ีสวนราชการใชในการสงมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร 

ยทัศน และคานิยม ของสวนราชการท่ีไดประกาศไวคืออะไร 
สมรรถนะหลักของสวนราชการคืออะไร และมีความเก่ียวของอยางไรกับพันธกิจของสวนราชการ 

อะไรคือขอกําหนดพ้ืนฐานดานการศึกษาสําหรับกลุมบุคลากรประเภทตาง ๆ 
องคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคลากรเหลานี้มีสวนรวมในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจและ

ในการทํางานจําเปนตองมีขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเปนเรื่องเฉพาะของ

 

สวนราชการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ี



 

ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
(6) โครงสรางองคการ  
 - โครงสรางและระบบการกํากับดูแลของสวนราชการมีลักษณะอยางไร
 - ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการ และ

สวนราชการท่ีกํากับมีลักษณะเชนใด 
(7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดส
 - กลุมผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง 
 - กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญตอผลผลิต ตอการบริการท่ีมีให และ

ตอการปฏิบัติการของสวนราชการอยางไร
 - ความตองการและความคาดหวังของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร
(8) สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือส
 - สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ท่ีสําคัญมี

หนวยงานใดบางและมีบทบาทอยางไรในระบบงานของส
ภาระหนาท่ีของสวนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ

 - หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวมีสวนรวมหรือบทบาทอะไรในการสรางนวัตกรรมใหแก
สวนราชการ (*) 

 - กลไกท่ีสําคัญในการสื่อสาร และขอกําหนดสําคัญในการปฏิ
 
2. สภาวการณขององคการ: สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของส

ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมดานการแข
และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของส
 
ใหสวนราชการตอบคําถามตอไปนี้ 
 
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน

(9) สภาพแวดลอมดานการแข
 - สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด

ประเภทการแขงขันและจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด
 - ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันของสวนราชการในประเด็น

ดังกลาวเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร
(10) การเปลี่ยนแปลงดานการแข
 - การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

เปลี่ยนแปลงท่ีสรางโอกาส สําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือคืออะไร 
(11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 - แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแขงขันในลักษณะเดียวกันมี

อะไรบาง 
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โครงสรางและระบบการกํากับดูแลของสวนราชการมีลักษณะอยางไร 
ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการ และ

สวนราชการท่ีกํากับมีลักษณะเชนใด (*) 
วนไดสวนเสีย  

กลุมผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง 
กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญตอผลผลิต ตอการบริการท่ีมีให และ

ตอการปฏิบัติการของสวนราชการอยางไร 
รและความคาดหวังของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร

วนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน
สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ท่ีสําคัญมี

หนวยงานใดบางและมีบทบาทอยางไรในระบบงานของสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหนาท่ีของสวนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวมีสวนรวมหรือบทบาทอะไรในการสรางนวัตกรรมใหแก

กลไกท่ีสําคัญในการสื่อสาร และขอกําหนดสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง

สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการเปนเชนใด 

ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทาย ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 
และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 

 

งขัน 
สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด
ประเภทการแขงขันและจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด 

นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันของสวนราชการในประเด็น
ดังกลาวเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร 

การเปลี่ยนแปลงดานการแขงขัน 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ (ถามี) ซ่ึงมีผลตอสถานการณแขงขันของสวนราชการ

สําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือคืออะไร (*) 
งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  

แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแขงขันในลักษณะเดียวกันมี

  

 
ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการ และ

กลุมผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง (*) 
กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญตอผลผลิต ตอการบริการท่ีมีให และ

รและความคาดหวังของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร 
อกัน 

สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ท่ีสําคัญมี
วนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติตาม

 
หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวมีสวนรวมหรือบทบาทอะไรในการสรางนวัตกรรมใหแก

บัติงานรวมกันมีอะไรบาง 

 

งขัน ความทาทาย ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 

สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด

นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันของสวนราชการในประเด็น

ซ่ึงมีผลตอสถานการณแขงขันของสวนราชการ รวมถึงการ

แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแขงขันในลักษณะเดียวกันมี



 

 - แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในสวนราชการ 
สวนราชการและจากตางประเภทกันมีอะไรบาง

 - มีขอจํากัดอะไร (ถามี
 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร  
(12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
 - ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการในด

ดานการปฏิบัติการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานบุคลากร คืออะไร
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 - องคประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมท้ังกระบวนการประเมิน

การปรับปรุงโครงการและกระบวนการท่ีสําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง 
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แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในสวนราชการ 
สวนราชการและจากตางประเภทกันมีอะไรบาง 

ถามี) ในการไดมาซ่ึงขอมูลเหลานี้ 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการในด
ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานบุคลากร คืออะไร 

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  

องคประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมท้ังกระบวนการประเมิน
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการท่ีสําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง  

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

  

แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในสวนราชการ นอก

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการในดานพันธกิจ

องคประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมท้ังกระบวนการประเมิน

  



 

สวนที่ 2 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สวนที่ 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่องตามเกณฑระดับพ้ืนฐาน

(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด
 

ใหอธิบายการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวดท่ีไมไดเสนอขอรับรางวัล โดยอธิบายใหเห็นวาหนวยงาน
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได
เห็นวามีแนวโนมของการดําเนินการท่ีตอเนื่อง และยั่งยืน เขียนอธิบาย

เนื้อหาประกอบดวย 

 กลไกในการรักษา
เห็นวาการดําเนินการมีโครงสรางการทํางานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เปนระบบ

 การปรับปรุงคุณภาพการดําเนินการตามแนวทางการประเมิน 
การดําเนินการนั้นมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
ทบทวนผลการดําเนินการเพ่ือนําไปปรับปรุงใหดีข้ึน

 การเชื่อมโยงระหวางหมวดกระบวนการและผลลัพธการดําเนินการ โดยยกตัวอยางผลการ
ดําเนินการและผลลัพธ
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การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่องตามเกณฑระดับพ้ืนฐาน
เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด

ใหอธิบายการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 
โดยอธิบายใหเห็นวาหนวยงานมีการรักษาระบบและพัฒนา

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไดเปนอยางดี ในแตละหมวดใหครอบคลุมทุกรหัส
มีแนวโนมของการดําเนินการท่ีตอเนื่อง และยั่งยืน เขียนอธิบายประมาณ 15 หนา

ารรักษาระบบและการพัฒนาการดําเนินการตามเกณฑอยางตอเนื่อ
เห็นวาการดําเนินการมีโครงสรางการทํางานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เปนระบบ

การปรับปรุงคุณภาพการดําเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI เพ่ือแสดงใหเห็นวาใน
การดําเนินการนั้นมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement
ทบทวนผลการดําเนินการเพ่ือนําไปปรับปรุงใหดีข้ึน 

การเชื่อมโยงระหวางหมวดกระบวนการและผลลัพธการดําเนินการ โดยยกตัวอยางผลการ
และผลลัพธท่ีสําคัญ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่องตามเกณฑระดับพ้ืนฐาน 

เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด) 

ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 ใน
และพัฒนาการดําเนินการ

ใหครอบคลุมทุกรหัสโดยแสดงให
หนา 

ตอเนื่อง เพ่ือแสดงให
เห็นวาการดําเนินการมีโครงสรางการทํางานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เปนระบบ 

เพ่ือแสดงใหเห็นวาใน
Improvement) โดยมีการ

การเชื่อมโยงระหวางหมวดกระบวนการและผลลัพธการดําเนินการ โดยยกตัวอยางผลการ

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

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

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

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

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

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

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

 



 

สวนที่ 2
(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด

 
ใหอธิบายผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีแสดงถึงความโดดเดนในหมวด

ท่ียื่นสมัครรางวัล (ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ
ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวขอประกอบทายขอความ 

แนวทางการเขียน 

 การแบงหัวขอการเขียน ใหครอบคลุมถึงทุก
(ระดับ ก. ข. ค.) เชน หมวด 
อธิบายการดําเนินงานในเรื่อง 
ดําเนินการขององคการ

 การอธิบายผลการดําเนินการจะตองแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามแนวทางการประเมิน 
ADLI รวมท้ังตองแสดงใหเห็นการดําเนินการอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
ประกอบการอธิบายและแสดงผลกา

 ควรแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบและความโดดเดนในการดําเนินการ ซ่ึงอาจนําเสนอใน
ลักษณะรูปภาพประกอบ เชน รูปแบบการบริหารงานท่ีมีความเชื่อมโยงกันท้ังกระบวนการ 
เปนตน 

 การเชื่อมโยงระหวางหมวดท่ีสมัครรางวัล กับ
ผลลัพธการดําเนินการ โดยยกตัวอยางผลการดําเนินการและผลลัพธท่ีสําคัญ

 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.........................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................
.............................................................................................................................
....................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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2 - 2 การดําเนินการที่โดดเดนรายหมวด 
เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด

ใหอธิบายผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีแสดงถึงความโดดเดนในหมวด
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558) เขียนอธิบาย

ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวขอประกอบทายขอความ (ตัวอยางในภาคผนวก 3) 

การแบงหัวขอการเขียน ใหครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดท่ี
เชน หมวด 1 หัวขอ 1.1 การนําองคการโดยผูบริหารของสวนราชการ

การดําเนินงานในเรื่อง ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ ข
ดําเนินการขององคการ เปนตน 

การอธิบายผลการดําเนินการจะตองแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามแนวทางการประเมิน 
รวมท้ังตองแสดงใหเห็นการดําเนินการอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ประกอบการอธิบายและแสดงผลการดําเนินการ 

ควรแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบและความโดดเดนในการดําเนินการ ซ่ึงอาจนําเสนอใน
ลักษณะรูปภาพประกอบ เชน รูปแบบการบริหารงานท่ีมีความเชื่อมโยงกันท้ังกระบวนการ 

การเชื่อมโยงระหวางหมวดท่ีสมัครรางวัล กับลักษณะสําคัญขององคการ 
ผลลัพธการดําเนินการ โดยยกตัวอยางผลการดําเนินการและผลลัพธท่ีสําคัญ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด) 

ใหอธิบายผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีแสดงถึงความโดดเดนในหมวด
เขียนอธิบายประมาณ 20 หนา

 

ในหมวดท่ีสมัครรางวัล
การนําองคการโดยผูบริหารของสวนราชการ จะ

วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ ข. การสื่อสารผลการ

การอธิบายผลการดําเนินการจะตองแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามแนวทางการประเมิน 
รวมท้ังตองแสดงใหเห็นการดําเนินการอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยยกตัวอยาง

ควรแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบและความโดดเดนในการดําเนินการ ซ่ึงอาจนําเสนอใน
ลักษณะรูปภาพประกอบ เชน รูปแบบการบริหารงานท่ีมีความเชื่อมโยงกันท้ังกระบวนการ 

คัญขององคการ หมวดอ่ืนๆ และ
ผลลัพธการดําเนินการ โดยยกตัวอยางผลการดําเนินการและผลลัพธท่ีสําคัญ 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
สวนที่ 2 - 3 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ควรมุงเนน

(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ระดับดีเดน
 

ใหอธิบายผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558) ท่ีแสดงถึงความโดดเดน
หมวด (หมวด 1 - 6) ประมาณ80
(ตัวอยางในภาคผนวก 3) 

แนวทางการเขียน 

 การแบงหัวขอการเขียน ใหครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดท่ีสมัครรางวัล 
(ระดับ ก. ข. ค.) เชน หมวด 
อธิบายการดําเนินงานในเรื่อง ก
ดําเนินการขององคการ เปนตน

 การอธิบายผลการดําเนินการจะตองแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามแนวทางการประเมิน 
ADLI รวมท้ังตองแสดงใหเห็นการดําเนินการอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยยกตัวอยาง
ประกอบการอธิบายและแสดงผลกาดําเนินการ

 ควรแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบและความโดดเดนในการดําเนินการ ซ่ึงอาจนําเสนอใน
ลักษณะรูปภาพประกอบ เชน รูปแบบการบริหารงานท่ีมีความเชื่อมโยงกันท้ังกระบวนการ 
เปนตน 

 การดําเนินการท่ีเชื่อมโยง
ดําเนินการ โดยยกตัวอยางผลการดําเนินการและผลลัพธท่ีสําคัญ
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.......................................................................................................
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พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ควรมุงเนน
เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ระดับดีเดน

ใหอธิบายผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตามเกณฑ
ท่ีแสดงถึงความโดดเดนของการดําเนินการในแตละหมวด 

0 หนา ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวขอประกอบทายขอความ 

การแบงหัวขอการเขียน ใหครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดท่ีสมัครรางวัล 
เชน หมวด 1 หัวขอ 1.1 การนําองคการโดยผูบริหารของสวนราชการ

การดําเนินงานในเรื่อง ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ ข
ดําเนินการขององคการ เปนตน 

การอธิบายผลการดําเนินการจะตองแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามแนวทางการประเมิน 
รวมท้ังตองแสดงใหเห็นการดําเนินการอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยยกตัวอยาง

กอบการอธิบายและแสดงผลกาดําเนินการ 

ควรแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบและความโดดเดนในการดําเนินการ ซ่ึงอาจนําเสนอใน
ลักษณะรูปภาพประกอบ เชน รูปแบบการบริหารงานท่ีมีความเชื่อมโยงกันท้ังกระบวนการ 

การดําเนินการท่ีเชื่อมโยงกับลักษณะสําคัญขององคการ หมวดอ่ืนๆ 
ดําเนินการ โดยยกตัวอยางผลการดําเนินการและผลลัพธท่ีสําคัญ 

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

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

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

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

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

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

  

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ควรมุงเนน 
เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ระดับดีเดน) 

ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
ของการดําเนินการในแตละหมวด เขียนอธิบายรวมทุก

ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวขอประกอบทายขอความ 

การแบงหัวขอการเขียน ใหครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดท่ีสมัครรางวัล 
การนําองคการโดยผูบริหารของสวนราชการ จะ

วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ ข. การสื่อสารผลการ

การอธิบายผลการดําเนินการจะตองแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามแนวทางการประเมิน 
รวมท้ังตองแสดงใหเห็นการดําเนินการอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยยกตัวอยาง

ควรแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบและความโดดเดนในการดําเนินการ ซ่ึงอาจนําเสนอใน
ลักษณะรูปภาพประกอบ เชน รูปแบบการบริหารงานท่ีมีความเชื่อมโยงกันท้ังกระบวนการ 

กับลักษณะสําคัญขององคการ หมวดอ่ืนๆ และผลลัพธการ

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

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

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

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

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

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



 

 

 
ใหแสดงผลลัพธและตัวชี้วัดผลลัพธของทุกหมวด 

บรรลุพันธกิจ 7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
มุงเนนบุคลากร 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล
การเติบโตและ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน

โดยผลลัพธตองแสดงใหเห็นถึง
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการดานตาง ๆ รวมทั้งใหแส
ที่เหมาะสม เขียนอธิบายประมาณ
และประมาณ 10 หนา กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน
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สวนที่ 3 ผลลัพธการดําเนินการ 

ใหแสดงผลลัพธและตัวชี้วัดผลลัพธของทุกหมวด (โดยแบงเปน 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการ
ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล7.5 ผลลัพธดานงบประมาณการเงิน และ
ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน

โดยผลลัพธตองแสดงใหเห็นถึงระดับปจจุบันและแนวโนม (อยางนอย 3 จุด ซ่ึงเปน
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการดานตาง ๆ รวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

ประมาณ 5 หนา กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเดน 
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..........................................................................................................................................................

  

  

ผลลัพธดานประสิทธิผลและการ
 7.3 ผลลัพธดานการ

ผลลัพธดานงบประมาณการเงิน และ
ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน)  

งเปนผลลัพธในแตละป)
ดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 
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ภาคผนวก 2 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการพฒันาองคการ

  

  

รายงานผลการดําเนินการพฒันาองคการ 



 

แนวทางจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 
ระบบบริหารจัดการและผลการดําเนินการขององคการโดยรวม โดยใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 เปนกรอบในการอธิบาย
 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการเปนเอกสารท่ีผูตรวจประเมินใชในการพิจารณาซ่ึงนับวามี
ความสําคัญมาก เพราะในข้ันแรกของการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินจะรูจักองคการผานเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินการพัฒนาองคการเทานั้น ซ่ึงมีเนื้อหาของระบบการบริหารจัดการในองคการ ท่ีจัดทําข้ึนโดย
ตอบขอกําหนด (Requirement) 
คําถามของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางครบถวน 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการท่ีดี
- ตองสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององคการใหผูอานเขาใจ

สื่อสารระหวางองคการและผูตรวจประเมิน ตลอดจนองคการอ่ื
องคการไปประยุกตใช

- ภาษาถูกตอง ชัดเจน เปนทางการ และสละสลวย
- มีรูปแบบของการนําเสนอท่ีดี สามารถอธิบายระบบขององคการภายในจํานวนหนากระดาษ

ท่ีกําหนดไวโดยอาจใชการบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของขอมูล
- ท่ีสําคัญท่ีสุด รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการตองถูกตองและสะทอนระบบจริงของ

องคการ การเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการปรับปรุง
องคการ ไมใชมุงเนนการไดรางวัล

- ตองเปนหลักฐานของความมุงม่ัน ความเปนเจาของรวมกันของบุคลากรท่ัวท้ังองคก
ประโยชนของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ สะทอนถึงระบบการบริหารจัดการขององคการการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
องคการดวยตนเองเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงซ่ึงสงผลใหองคการมีการพัฒนาอยางตอเนื่องรวมถึงจะเปน
เครื่องมือท่ีทําใหองคการไดรับขอมูลปอนกลับจากผูตรวจประเมินภายนอกองคการ เพ่ือนํามาจัดทําแผน
ปรับปรุงองคการใหมีระดับความสมบูรณสูงข้ึน
ความทาทายในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
 ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ องคการอาจตองเผชิญและจัดการกับความทาทาย
ตาง ๆ ดังนี้ 
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แนวทางจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Application Report)

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report) เปนเอกสารท่ีสะทอนใหเห็น
ระบบบริหารจัดการและผลการดําเนินการขององคการโดยรวม โดยใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

เปนกรอบในการอธิบาย 
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการเปนเอกสารท่ีผูตรวจประเมินใชในการพิจารณาซ่ึงนับวามี

นแรกของการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินจะรูจักองคการผานเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินการพัฒนาองคการเทานั้น ซ่ึงมีเนื้อหาของระบบการบริหารจัดการในองคการ ท่ีจัดทําข้ึนโดย

(Requirement) ของหัวขอ (Item) ประเด็นท่ีควรพิจารณา (Area to Address) 
จัดการภาครัฐอยางครบถวน  

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
ตองสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององคการใหผูอานเขาใจได เนื่องจากเปนเอกสารท่ีใช
สื่อสารระหวางองคการและผูตรวจประเมิน ตลอดจนองคการอ่ืน ๆ ท่ีสนใจนําแนวทางท่ีดีของ
องคการไปประยุกตใช 
ภาษาถูกตอง ชัดเจน เปนทางการ และสละสลวย 
มีรูปแบบของการนําเสนอท่ีดี สามารถอธิบายระบบขององคการภายในจํานวนหนากระดาษ

โดยอาจใชการบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของขอมูล
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการตองถูกตองและสะทอนระบบจริงของ

องคการ การเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการปรับปรุง
องคการ ไมใชมุงเนนการไดรางวัล 
ตองเปนหลักฐานของความมุงม่ัน ความเปนเจาของรวมกันของบุคลากรท่ัวท้ังองคก

ประโยชนของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ สะทอนถึงระบบการบริหารจัดการขององคการการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการเพ่ือใชภายในองคการจะเปนเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมิน
องคการดวยตนเองเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงซ่ึงสงผลใหองคการมีการพัฒนาอยางตอเนื่องรวมถึงจะเปน
เครื่องมือท่ีทําใหองคการไดรับขอมูลปอนกลับจากผูตรวจประเมินภายนอกองคการ เพ่ือนํามาจัดทําแผน

การใหมีระดับความสมบูรณสูงข้ึน 
ความทาทายในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 

ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ องคการอาจตองเผชิญและจัดการกับความทาทาย

  

  

Application Report) 

เปนเอกสารท่ีสะทอนใหเห็น
ระบบบริหารจัดการและผลการดําเนินการขององคการโดยรวม โดยใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการเปนเอกสารท่ีผูตรวจประเมินใชในการพิจารณาซ่ึงนับวามี
นแรกของการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินจะรูจักองคการผานเอกสารรายงาน

ผลการดําเนินการพัฒนาองคการเทานั้น ซ่ึงมีเนื้อหาของระบบการบริหารจัดการในองคการ ท่ีจัดทําข้ึนโดย
(Area to Address) ตลอดจน

ได เนื่องจากเปนเอกสารท่ีใช
น ๆ ท่ีสนใจนําแนวทางท่ีดีของ

มีรูปแบบของการนําเสนอท่ีดี สามารถอธิบายระบบขององคการภายในจํานวนหนากระดาษ 
โดยอาจใชการบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของขอมูล 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการตองถูกตองและสะทอนระบบจริงของ
องคการ การเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการปรับปรุง

ตองเปนหลักฐานของความมุงม่ัน ความเปนเจาของรวมกันของบุคลากรท่ัวท้ังองคการ 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ สะทอนถึงระบบการบริหารจัดการขององคการการจัดทํา
เพ่ือใชภายในองคการจะเปนเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมิน

องคการดวยตนเองเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงซ่ึงสงผลใหองคการมีการพัฒนาอยางตอเนื่องรวมถึงจะเปน
เครื่องมือท่ีทําใหองคการไดรับขอมูลปอนกลับจากผูตรวจประเมินภายนอกองคการ เพ่ือนํามาจัดทําแผน

ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ องคการอาจตองเผชิญและจัดการกับความทาทาย



 

- ความเขาใจเรื่องเกณฑ 
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนเกณฑท่ี

เลิศเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการการดําเนินการขององคการ เพ่ือชวยในการปรับปรุง
วิธีการดําเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธขององคการรวมท้ังใชเปนแนวทางในการวางแผนและเพ่ิม
โอกาสในการเรียนรู 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวยเกณฑซ่ึงแสดงถึงระบบการบริหารจัดการ 
และประกอบดวยคําถามตาง ๆ ซ่ึงเปนเสมือนการชี้นําใหองคการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 

อยางไรก็ตามเกณฑไมไดระบุวิธีการไมไดกําหนดเครื่องมือ 
โครงสรางอยางไร แตการเลือกใชเครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสรางองคการข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน
ประเภทและขนาดขององคการ ระดับการพัฒนาขององคการ รวมท้ังขีดความสามารถของบุคลากร

- ความสําคัญของลักษณะสําคัญขององคการ
ลักษณะสําคัญขององคการจะทําใหผูอาน ท้ังบุคลากรในองคการ รวมถึงผูตรวจประเมิน เขาใจถึงทิศ

ทางการดําเนินงาน และปจจัยแหงความสําคัญในการดําเนินการขององคการ
คําถามของลักษณะสําคัญขององคการ เปนคําถามประเภท 

มีความสําคัญตอองคการ โดยจะเชื่อมโยงไปยังคําถามของเกณฑในหมวดตาง ๆ ซ่ึงเปนคําถามประเภท 
“อยางไร” เพ่ือใหองคการอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการตอไป

- ความเชื่อมโยงระหวางเกณฑ
องคการ บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะทํางานตองมีความเขาใจเรื่องความเชื่อมโยงระหวางเกณฑ 

ซ่ึงระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธท่ีองคการบรรลุ
- ความเขาใจเรื่องแนวทางการใหคะแนน
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนการวัดระดับข้ันในการพัฒนา

ขององคการ (Maturity Level) โดยแบงออกเปน 
ระดับ 1 ตั้งรับปญหา 
องคการในระดับนี้ มีการปฏิบัติท่ีมีลักษณะเปนกิจกรรมมากกวาเปนกระบวนการและตอบสนองความ

ตองการหรือปญหาเฉพาะหนาสวนใหญ 
ระดับ 2 แนวทางเริ่มเปนระบบ
องคการในระดับนี้ อยูในข้ันเริ่มตนของการปฏิบัติการโดยกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าได มีการประเมินผล

การปรับปรุงและเริ่มมีการประสานงานบางระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ มีการกําหนดกลยุทธ
และเปาประสงคเชิงปริมาณ 

ระดับ 3 แนวทางสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
องคการในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าไดและมีการประเมินผล

อยางสมํ่าเสมอเพ่ือการปรับปรุง โดยมีการแบงปนความรูและการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ 
ภายในองคการ กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงคท่ีสําคัญขององคการ

ระดับ 4 แนวทางท่ีมีการบูรณาการกัน
องคการในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าได และมี

อยางสมํ่าเสมอเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงโดยความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับ
ผลกระทบ การวิเคราะห นวัตกรรม และการแบงปนสารสนเทศและความรู สงผลใหการทํางานขามหนวยงาน
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เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนเกณฑท่ีมุงเนนการปรับปรุงองคการเพ่ือมุงสูความเปน
เลิศเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการการดําเนินการขององคการ เพ่ือชวยในการปรับปรุง
วิธีการดําเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธขององคการรวมท้ังใชเปนแนวทางในการวางแผนและเพ่ิม

ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวยเกณฑซ่ึงแสดงถึงระบบการบริหารจัดการ 
และประกอบดวยคําถามตาง ๆ ซ่ึงเปนเสมือนการชี้นําใหองคการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 

อยางไรก็ตามเกณฑไมไดระบุวิธีการไมไดกําหนดเครื่องมือ และไมไดกําหนดวาองคการควรมี
โครงสรางอยางไร แตการเลือกใชเครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสรางองคการข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน
ประเภทและขนาดขององคการ ระดับการพัฒนาขององคการ รวมท้ังขีดความสามารถของบุคลากร

ความสําคัญของลักษณะสําคัญขององคการ 
ลักษณะสําคัญขององคการจะทําใหผูอาน ท้ังบุคลากรในองคการ รวมถึงผูตรวจประเมิน เขาใจถึงทิศ

ทางการดําเนินงาน และปจจัยแหงความสําคัญในการดําเนินการขององคการ 
คําถามของลักษณะสําคัญขององคการ เปนคําถามประเภท “อะไร” ใหองคการกําหนดบริบทถึงสิ่งท่ี

ร โดยจะเชื่อมโยงไปยังคําถามของเกณฑในหมวดตาง ๆ ซ่ึงเปนคําถามประเภท 
เพ่ือใหองคการอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการตอไป 
ความเชื่อมโยงระหวางเกณฑ 

องคการ บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะทํางานตองมีความเขาใจเรื่องความเชื่อมโยงระหวางเกณฑ 
ะของการปฏิบัติการและผลลัพธท่ีองคการบรรล ุ

ความเขาใจเรื่องแนวทางการใหคะแนน 
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนการวัดระดับข้ันในการพัฒนา

โดยแบงออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

องคการในระดับนี้ มีการปฏิบัติท่ีมีลักษณะเปนกิจกรรมมากกวาเปนกระบวนการและตอบสนองความ
ตองการหรือปญหาเฉพาะหนาสวนใหญ  

แนวทางเริ่มเปนระบบ 
ในระดับนี้ อยูในข้ันเริ่มตนของการปฏิบัติการโดยกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าได มีการประเมินผล

และเริ่มมีการประสานงานบางระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ มีการกําหนดกลยุทธ

แนวทางสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
องคการในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าไดและมีการประเมินผล

บปรุง โดยมีการแบงปนความรูและการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ 
ภายในองคการ กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงคท่ีสําคัญขององคการ

แนวทางท่ีมีการบูรณาการกัน 
องคการในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าได และมี

อยางสมํ่าเสมอเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงโดยความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับ
ผลกระทบ การวิเคราะห นวัตกรรม และการแบงปนสารสนเทศและความรู สงผลใหการทํางานขามหนวยงาน

  

มุงเนนการปรับปรุงองคการเพ่ือมุงสูความเปน
เลิศเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการการดําเนินการขององคการ เพ่ือชวยในการปรับปรุง
วิธีการดําเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธขององคการรวมท้ังใชเปนแนวทางในการวางแผนและเพ่ิม

ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวยเกณฑซ่ึงแสดงถึงระบบการบริหารจัดการ 7 หมวด 
และประกอบดวยคําถามตาง ๆ ซ่ึงเปนเสมือนการชี้นําใหองคการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ  

และไมไดกําหนดวาองคการควรมี
โครงสรางอยางไร แตการเลือกใชเครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสรางองคการข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน
ประเภทและขนาดขององคการ ระดับการพัฒนาขององคการ รวมท้ังขีดความสามารถของบุคลากร 

ลักษณะสําคัญขององคการจะทําใหผูอาน ท้ังบุคลากรในองคการ รวมถึงผูตรวจประเมิน เขาใจถึงทิศ

ใหองคการกําหนดบริบทถึงสิ่งท่ี
ร โดยจะเชื่อมโยงไปยังคําถามของเกณฑในหมวดตาง ๆ ซ่ึงเปนคําถามประเภท 

องคการ บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะทํางานตองมีความเขาใจเรื่องความเชื่อมโยงระหวางเกณฑ 

การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนการวัดระดับข้ันในการพัฒนา

องคการในระดับนี้ มีการปฏิบัติท่ีมีลักษณะเปนกิจกรรมมากกวาเปนกระบวนการและตอบสนองความ

ในระดับนี้ อยูในข้ันเริ่มตนของการปฏิบัติการโดยกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าได มีการประเมินผล
และเริ่มมีการประสานงานบางระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ มีการกําหนดกลยุทธ

องคการในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าไดและมีการประเมินผล
บปรุง โดยมีการแบงปนความรูและการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ 

ภายในองคการ กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงคท่ีสําคัญขององคการ 

องคการในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีสามารถทําซํ้าได และมีการประเมินผล
อยางสมํ่าเสมอเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงโดยความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับ
ผลกระทบ การวิเคราะห นวัตกรรม และการแบงปนสารสนเทศและความรู สงผลใหการทํางานขามหนวยงาน



 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการและตัววัดในการติดตามคว
เชิงยุทธศาสตร และเปาประสงคของการปฏิบัติการท่ีสําคัญ

การตอบคําถามในหมวดท่ีเปนกระบวนการ 
การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการในกระบวนการ
ต้ังคําถาม การตอบคําถามในหมวดท่ีเปนผลลัพธ องคการตองสามารถแสดงถึงระดับของผลการดําเนินการ 
แนวโนม ตัวเปรียบเทียบ และการแสดงผลลัพธตองสอดคลองกับกระบวนการตามท่ีอธิบายไวในหมวดท่ีเปน
กระบวนการดวย 

 
ลักษณะสําคัญขององคการ เปนจุดเริ่มตนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตรวจประเมินองคการดวยตนเอง 

และชวยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน ชวยในการระบุขอมูลสําคัญท่ีอาจขาดหายไป และ
มุงเนนท่ีความตองการดานผลการดําเนินการ 

สําหรับทีมงานและบุคลากรในองคการ ลักษณะสําคัญขององคการจะทําใหทุกคนในองคการเขาใจถึง
ทิศทางการดําเนินงาน และปจจัยแหงความสําคัญในการดําเนินการขององคการ

ทุกคําถามในลักษณะสําคัญขององคการจะเชื่อมโยงกับกระบวนการซ่ึงอยูในเกณฑหมวดตางๆ ดังนั้น 
องคการจึงตองชัดเจนในทุกประเด็น
 คําถามในลักษณะสําคัญขององคการ เปนคําถาม 
เขียนอธิบายถึงกระบวนการในข้ันตอนนี้
 วิธีการอธิบายลักษณะสําคัญขององคการ อาจใชรูปแบบของการพรรณนาหรืออาจนําเสนอโดยใช
รูปแบบของตาราง 
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เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการและตัววัดในการติดตามความกาวหนาของเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร และเปาประสงคของการปฏิบัติการท่ีสําคัญ 

การตอบคําถามในหมวดท่ีเปนกระบวนการ (หมวด 1 ถึง หมวด 6) องคการตองแสดงใหเห็นถึง
ถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการในกระบวนการท่ีใชเพ่ือใหเกิดผลตามท่ีเกณฑ

ต้ังคําถาม การตอบคําถามในหมวดท่ีเปนผลลัพธ องคการตองสามารถแสดงถึงระดับของผลการดําเนินการ 
แนวโนม ตัวเปรียบเทียบ และการแสดงผลลัพธตองสอดคลองกับกระบวนการตามท่ีอธิบายไวในหมวดท่ีเปน

 
 

การจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ 

ลักษณะสําคัญขององคการ เปนจุดเริ่มตนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตรวจประเมินองคการดวยตนเอง 
และชวยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน ชวยในการระบุขอมูลสําคัญท่ีอาจขาดหายไป และ
มุงเนนท่ีความตองการดานผลการดําเนินการ รวมท้ังผลลัพธดวย 

สําหรับทีมงานและบุคลากรในองคการ ลักษณะสําคัญขององคการจะทําใหทุกคนในองคการเขาใจถึง
ทิศทางการดําเนินงาน และปจจัยแหงความสําคัญในการดําเนินการขององคการ 

ทุกคําถามในลักษณะสําคัญขององคการจะเชื่อมโยงกับกระบวนการซ่ึงอยูในเกณฑหมวดตางๆ ดังนั้น 
งคการจึงตองชัดเจนในทุกประเด็น 

คําถามในลักษณะสําคัญขององคการ เปนคําถาม “อะไร” ซ่ึงตองการเพียงขอมูล องคการไมตอง
เขียนอธิบายถึงกระบวนการในข้ันตอนนี้ 

วิธีการอธิบายลักษณะสําคัญขององคการ อาจใชรูปแบบของการพรรณนาหรืออาจนําเสนอโดยใช

  

  

ามกาวหนาของเปาประสงค 

องคการตองแสดงใหเห็นถึงแนวทาง 
ท่ีใชเพ่ือใหเกิดผลตามท่ีเกณฑ

ต้ังคําถาม การตอบคําถามในหมวดท่ีเปนผลลัพธ องคการตองสามารถแสดงถึงระดับของผลการดําเนินการ 
แนวโนม ตัวเปรียบเทียบ และการแสดงผลลัพธตองสอดคลองกับกระบวนการตามท่ีอธิบายไวในหมวดท่ีเปน

ลักษณะสําคัญขององคการ เปนจุดเริ่มตนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตรวจประเมินองคการดวยตนเอง 
และชวยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน ชวยในการระบุขอมูลสําคัญท่ีอาจขาดหายไป และ

สําหรับทีมงานและบุคลากรในองคการ ลักษณะสําคัญขององคการจะทําใหทุกคนในองคการเขาใจถึง

ทุกคําถามในลักษณะสําคัญขององคการจะเชื่อมโยงกับกระบวนการซ่ึงอยูในเกณฑหมวดตางๆ ดังนั้น 

ซ่ึงตองการเพียงขอมูล องคการไมตอง

วิธีการอธิบายลักษณะสําคัญขององคการ อาจใชรูปแบบของการพรรณนาหรืออาจนําเสนอโดยใช



 

การจัดทํา
 

การเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการเปนการแสดงถึงระบบการบริหารจัดการของ
องคการ ภายในเนื้อท่ีท่ีจํากัด ดังนั้น สิ่งท่ีตองคํานึงถึงมีดังนี้
 1. ตอบใหครบทุกประเด็น 
 2. ตอบใหครอบคลุม 
 3. แสดงใหผูอานเขาใจถึงระบบการบริห
รวมถึงการแสดงตัวอยางประกอบ ตามความเหมาะสมของคําถาม และการจัดสรรเนื้อท่ีจํานวนหนา

4. แสดงใหเห็นวาการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ มุงไปในทิศทางเดียวกันกับองคการและบูรณาการกับ
ประเด็นหลักขององคการ 
แนวทางการตอบคําถามหมวดกระบวนการ

ในหมวดท่ีเปนกระบวนการ ซ่ึงไดแก หมวด 
ท่ีสุดขององคการ  

การตอบคําถามในหมวดท่ีเปนกระบวนการ ตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงจากลักษณะสําคัญของ
องคการไปสูการดําเนินงานในแตละเกณฑในหมวด 

คําถามในหมวดท่ีเปนกระบวนการมี 
1. การตอบคําถาม “อะไร”
คําถามในหมวด 1 - 6 ท่ีถามวา 
แบบท่ี 1 เปนคําถามเพียงเพ่ือตองการทราบวา ผล แผนงาน วัตถุประสงค 

สําคัญของสวนราชการคืออะไร 
เชน คําถามในหัวขอ 2.2 

และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง
ใหบริการ เปนตน 

แบบท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับกระบวนการท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ซ่ึงคําถามนี้
ตองการคําตอบท่ีมีขอมูลเพียงพอสําหรับการวินิจฉัยและสามารถใหขอมูลปอนกลับได หากคําตอบตอบเพียง
วา “ใคร” ก็ไมเพียงพอ ควรจะตองตอบถึงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานดวย 

เชน คําถามในหัวขอ 6.1 ข
หากตอบเพียงแคชื่อกระบวนการ ไมเพียงพอสําหรับการวินิจฉัย ควรใหขอมูลเพ่ิมเติมวิธีปฏิบัติงานของ
กระบวนการนั้นพอสังเขป 

2. การตอบคําถาม “อยางไร
ในการตอบคําถามในหมวด 

กระบวนการท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงแนวทางการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติการเรียนรูและการบูรณาการ
 แนวทาง (Approach-

สามารถนําไปใชซํ้าได และอยูบนพ้ืนฐานของข
เปนระบบ 

 การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
ของการนําแนวทางไปปฏิบัติในทุกหนวยงานท่ีควรนําไปใช
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การจัดทํารายงานหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) 

การเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการเปนการแสดงถึงระบบการบริหารจัดการของ
องคการ ภายในเนื้อท่ีท่ีจํากัด ดังนั้น สิ่งท่ีตองคํานึงถึงมีดังนี้ 

 

แสดงใหผูอานเขาใจถึงระบบการบริหารจัดการขององคการ ตองแสดงใหเห็นวา 
รวมถึงการแสดงตัวอยางประกอบ ตามความเหมาะสมของคําถาม และการจัดสรรเนื้อท่ีจํานวนหนา

แสดงใหเห็นวาการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ มุงไปในทิศทางเดียวกันกับองคการและบูรณาการกับ

แนวทางการตอบคําถามหมวดกระบวนการ 
ในหมวดท่ีเปนกระบวนการ ซ่ึงไดแก หมวด 1 – 6 มีจุดประสงคท่ีจะวินิจฉัยกระบวนการท่ีสําคัญ

การตอบคําถามในหมวดท่ีเปนกระบวนการ ตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงจากลักษณะสําคัญของ
องคการไปสูการดําเนินงานในแตละเกณฑในหมวด 1 - 6 และตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางหมวด 

คําถามในหมวดท่ีเปนกระบวนการมี 2 ลักษณะ และมีแนวทางการตอบ ดังนี้ 
” 

ท่ีถามวา “อะไร” มี 2 แบบ คือ 
เปนคําถามเพียงเพ่ือตองการทราบวา ผล แผนงาน วัตถุประสงค เปาประสงค หรือตัวชี้วัด

2 (11) ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญท่ีใชติดตามความสําเร็จ
และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง คําตอบ คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ ระยะเวลาในการ

เปนคําถามเก่ียวกับกระบวนการท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ซ่ึงคําถามนี้
ตองการคําตอบท่ีมีขอมูลเพียงพอสําหรับการวินิจฉัยและสามารถใหขอมูลปอนกลับได หากคําตอบตอบเพียง

ก็ไมเพียงพอ ควรจะตองตอบถึงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานดวย  
ข. (4) กระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญของสวนราชการ

หากตอบเพียงแคชื่อกระบวนการ ไมเพียงพอสําหรับการวินิจฉัย ควรใหขอมูลเพ่ิมเติมวิธีปฏิบัติงานของ

อยางไร” 
ในการตอบคําถามในหมวด 1 - 6 ท่ีมีคําถาม “อยางไร” ควรใหขอมูลและสารสนเทศของ

แนวทางการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติการเรียนรูและการบูรณาการ
-A) ซ่ึงหมายถึง วิธีการท่ีใชเพ่ือใหกระบวนการบรรลุผล ซ่ึงแนวทางนั้นตอง

สามารถนําไปใชซํ้าได และอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อถือได ซ่ึงหมายถึงการดําเนินการอยาง

การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายความรวมถึงความครอบคลุมและท่ัวถึง
ของการนําแนวทางไปปฏิบัติในทุกหนวยงานท่ีควรนําไปใช 

  

การเขียนรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการเปนการแสดงถึงระบบการบริหารจัดการของ

ารจัดการขององคการ ตองแสดงใหเห็นวา “ทําอยางไร” ซ่ึง
รวมถึงการแสดงตัวอยางประกอบ ตามความเหมาะสมของคําถาม และการจัดสรรเนื้อท่ีจํานวนหนา 

แสดงใหเห็นวาการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ มุงไปในทิศทางเดียวกันกับองคการและบูรณาการกับ

มีจุดประสงคท่ีจะวินิจฉัยกระบวนการท่ีสําคัญ

การตอบคําถามในหมวดท่ีเปนกระบวนการ ตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงจากลักษณะสําคัญของ
เชื่อมโยงระหวางหมวด  

เปาประสงค หรือตัวชี้วัด

ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญท่ีใชติดตามความสําเร็จ
คําตอบ คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ ระยะเวลาในการ

เปนคําถามเก่ียวกับกระบวนการท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ซ่ึงคําถามนี้
ตองการคําตอบท่ีมีขอมูลเพียงพอสําหรับการวินิจฉัยและสามารถใหขอมูลปอนกลับได หากคําตอบตอบเพียง

ของสวนราชการมีอะไรบาง คําถามนี้
หากตอบเพียงแคชื่อกระบวนการ ไมเพียงพอสําหรับการวินิจฉัย ควรใหขอมูลเพ่ิมเติมวิธีปฏิบัติงานของ

ควรใหขอมูลและสารสนเทศของ
แนวทางการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติการเรียนรูและการบูรณาการ ดังนี ้

ซ่ึงหมายถึง วิธีการท่ีใชเพ่ือใหกระบวนการบรรลุผล ซ่ึงแนวทางนั้นตอง
อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อถือได ซ่ึงหมายถึงการดําเนินการอยาง

หมายความรวมถึงความครอบคลุมและท่ัวถึง



 

 การเรียนรู (Learning-
นวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการภายในสวนราชการและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

 การบูรณาการ (Integration
การวิเคราะห ระบบการปรับปรุงท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคขององคการ 
และชวยเสริมกระบวนการท่ัวท้ังองคการ

คําตอบท่ีขาดสารสนเทศดังกลาว หรือคําตอบท่ีเพียงแตยกตัวอยาง จะถูกประเมิ
นอยและไมชัดเจนในระบบการบริหารจัดการ

ดังนั้น ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการของหมวดท่ีเปนกระบวนการ ตองคํานึงถึง
ประเด็นตอไปนี้  

1. แสดงใหเห็นถึงแนวทางท่ีเปนระบบคือ เปนแนวทางท่ีทําซํ้าได และใชขอมูลและสารสนเทศ
เพ่ือใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงจะสงผลใหแนวทางนั้นมีระดับการพัฒนามากข้ึน

2. แสดงใหเห็นถึงการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติโดยแสดงถึงการนําแนวทางไปปฏิบัติในหนวยงาน
ตาง ๆ ขององคการอยางสมํ่าเสมอตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว รวมท้ังปฏิบัติในทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3. แสดงใหเห็นถึงการเรียนรู
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบงปนกับหนวยงานท่ี
เหมาะสมขององคการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูขององคการ

4. แสดงใหเห็นถึงการบูรณาการความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและควา
กระบวนการ แผนงาน ตัวชี้วัด และการปฏิบัติการ ท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ

ประเด็น 4 ขอแรกนี้ คือการอางอิงตามแนวทางการใหคะแนนนั่นเอง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีองคการ
ควรคํานึงถึงนอกเหนือจากการมุงเนนการตอบคําถามตามเกณฑเพียงอยางเดียว 

5. แสดงใหเห็นถึงการมุงเนนและความคงเสนคงวาซ่ึงจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 
(1) ลักษณะสําคัญขององคการ ควรระบุใหชัดเจนวาอะไรบางท่ีสําคัญ
(2) หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ รวมถึงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการตางๆ ควรแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงประเด็นท่ีมุงเนนมากท่ีสุด และ
อธิบายวาการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติสําเร็จได

(3) ในการอธิบายการวิเคราะหและการทบทวนในระดับองคการ ควรแสดงวิธีการท่ีองคการ
วิเคราะหและทบทวนสารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินการเพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญ

(4) หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
และกระบวนการทํา

 การแสดงถึงความมุงเนนและความคงเสนคงวาในหัวขอในหมวด 
ท่ีเก่ียวของกันในหัวขอในหมวด 7 จะชวยปรับปรุงผลลัพธการดําเนินการ

6. ตอบขอกําหนดของหัวขอตาง ๆ 
คําถามแตละคําถามในประเด็นพิจารณาอาจตอบแยกกันหรือรวมกันก็ได

แมวาคําตอบในแตละหัวขอควรสมบูรณในตัวเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได อยางไรก็ตามคําตอบของ
แตละหัวขอควรเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนั้น จึงควรใชการอางอิ
แทนท่ีจะใหสารสนเทศซํ้าเดิม โดยใสเนื้อหาของกระบวนการท่ีสําคัญไวในหัวขอท่ีเปนหลัก 
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-L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางใหดีข้ึน โดยการแบงปนความรูเก่ียวกับ
นวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการภายในสวนราชการและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(Integration-I) หมายถึง ความสอดคลองท้ังการใชแนวทาง ตัวชี้วัด สารสนเทศ 
การวิเคราะห ระบบการปรับปรุงท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคขององคการ 
และชวยเสริมกระบวนการท่ัวท้ังองคการ 

คําตอบท่ีขาดสารสนเทศดังกลาว หรือคําตอบท่ีเพียงแตยกตัวอยาง จะถูกประเมิ
นอยและไมชัดเจนในระบบการบริหารจัดการ” 

ดังนั้น ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการของหมวดท่ีเปนกระบวนการ ตองคํานึงถึง

แสดงใหเห็นถึงแนวทางท่ีเปนระบบคือ เปนแนวทางท่ีทําซํ้าได และใชขอมูลและสารสนเทศ
ยนรู ซ่ึงจะสงผลใหแนวทางนั้นมีระดับการพัฒนามากข้ึน 

แสดงใหเห็นถึงการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติโดยแสดงถึงการนําแนวทางไปปฏิบัติในหนวยงาน
ตาง ๆ ขององคการอยางสมํ่าเสมอตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว รวมท้ังปฏิบัติในทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ

แสดงใหเห็นถึงการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมท้ัง
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบงปนกับหนวยงานท่ี
เหมาะสมขององคการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูขององคการ 

แสดงใหเห็นถึงการบูรณาการความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและควา
กระบวนการ แผนงาน ตัวชี้วัด และการปฏิบัติการ ท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ

ขอแรกนี้ คือการอางอิงตามแนวทางการใหคะแนนนั่นเอง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีองคการ
ควรคํานึงถึงนอกเหนือจากการมุงเนนการตอบคําถามตามเกณฑเพียงอยางเดียว  

แสดงใหเห็นถึงการมุงเนนและความคงเสนคงวาซ่ึงจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 4 
ลักษณะสําคัญขององคการ ควรระบุใหชัดเจนวาอะไรบางท่ีสําคัญ 
หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ รวมถึงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการตางๆ ควรแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงประเด็นท่ีมุงเนนมากท่ีสุด และ
อธิบายวาการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติสําเร็จไดอยางไร 
ในการอธิบายการวิเคราะหและการทบทวนในระดับองคการ ควรแสดงวิธีการท่ีองคการ
วิเคราะหและทบทวนสารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินการเพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญ

มุงเนนระบบปฏิบัติการ ควรแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงความสามารถพิเศษ 
และกระบวนการทํางานท่ีมีความสําคัญตอผลการดําเนินการโดยรวมขององคการ

การแสดงถึงความมุงเนนและความคงเสนคงวาในหัวขอในหมวด 1 - 6 และการติดตามตัวชี้วัด
จะชวยปรับปรุงผลลัพธการดําเนินการ 

ตอบขอกําหนดของหัวขอตาง ๆ ใหสมบูรณและตองตอบประเด็นพิจารณาทุกประเด็นการตอบ
คําถามแตละคําถามในประเด็นพิจารณาอาจตอบแยกกันหรือรวมกันก็ได 

แมวาคําตอบในแตละหัวขอควรสมบูรณในตัวเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได อยางไรก็ตามคําตอบของ
แตละหัวขอควรเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนั้น จึงควรใชการอางอิงคําตอบในหัวขออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม
แทนท่ีจะใหสารสนเทศซํ้าเดิม โดยใสเนื้อหาของกระบวนการท่ีสําคัญไวในหัวขอท่ีเปนหลัก 

  

โดยการแบงปนความรูเก่ียวกับ
นวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการภายในสวนราชการและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หมายถึง ความสอดคลองท้ังการใชแนวทาง ตัวชี้วัด สารสนเทศ 
การวิเคราะห ระบบการปรับปรุงท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคขององคการ 

คําตอบท่ีขาดสารสนเทศดังกลาว หรือคําตอบท่ีเพียงแตยกตัวอยาง จะถูกประเมินวา “มีสารสนเทศ

ดังนั้น ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการของหมวดท่ีเปนกระบวนการ ตองคํานึงถึง

แสดงใหเห็นถึงแนวทางท่ีเปนระบบคือ เปนแนวทางท่ีทําซํ้าได และใชขอมูลและสารสนเทศ

แสดงใหเห็นถึงการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติโดยแสดงถึงการนําแนวทางไปปฏิบัติในหนวยงาน
ตาง ๆ ขององคการอยางสมํ่าเสมอตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว รวมท้ังปฏิบัติในทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กระบวนการตาง ๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมท้ัง
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบงปนกับหนวยงานท่ี

แสดงใหเห็นถึงการบูรณาการความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและความกลมกลืนระหวาง 
กระบวนการ แผนงาน ตัวชี้วัด และการปฏิบัติการ ท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ 

ขอแรกนี้ คือการอางอิงตามแนวทางการใหคะแนนนั่นเอง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีองคการ

4 ประการ คือ 

หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ รวมถึงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการตางๆ ควรแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงประเด็นท่ีมุงเนนมากท่ีสุด และ

ในการอธิบายการวิเคราะหและการทบทวนในระดับองคการ ควรแสดงวิธีการท่ีองคการ
วิเคราะหและทบทวนสารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินการเพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญ 

ควรแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงความสามารถพิเศษ 
งานท่ีมีความสําคัญตอผลการดําเนินการโดยรวมขององคการ 

และการติดตามตัวชี้วัด 

ใหสมบูรณและตองตอบประเด็นพิจารณาทุกประเด็นการตอบ

แมวาคําตอบในแตละหัวขอควรสมบูรณในตัวเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได อยางไรก็ตามคําตอบของ
งคําตอบในหัวขออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

แทนท่ีจะใหสารสนเทศซํ้าเดิม โดยใสเนื้อหาของกระบวนการท่ีสําคัญไวในหัวขอท่ีเปนหลัก  



 

ตัวอยางเชน เรื่องการเรียนรู
หากตองกลาวถึงเรื่องการเรียนรูและการพัฒนา
รายละเอียดซํ้าเดิม 

สารสนเทศท่ีขาดหายไป จะถือวาเปนความบกพรองในระบบการจัดการผลการดําเนินงานของ
องคการ 

7. ใชรูปแบบท่ีกระชับเนื่องจากรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการมีการจํากัดจํานวนหนาจึง
ควรใชหนากระดาษใหไดประโยชนมากท่ีสุด และนําเสนอสารสนเทศใหกระชับ โดยใชแผนภูมิแสดงการไหล
ของงาน (Flowcharts) ตาราง (Tables
 
 องคการสามารถเลือกใชรู
พรรณนา ตาราง และรูปภาพ โดยมีขอแนะนํากวางๆ ถึงรูปแบบตางๆ ดังนี้

การตอบแบบพรรณนา เหมาะสําหรับคําถามท่ีตองการใหรายละเอียดท่ีครบถวน วิธีการทํางาน 
ขอดอยของการตอบแบบพรรณนา คือ ใชเนื้อท่ีบรรยายมา

การตอบโดยใชตาราง นิยมใชกับคําถามท่ีตองการคําตอบในรูปของตัวเลข หรือตองการอธิบาย
เหตุผลในแตละชองตอเนื่องกันแตการตอบในรูปแบบนี้อาจไมเหมาะสมกับคําถามประเภทท่ีมีรายละเอียด
มาก หรือตองการเห็นขอมูลในภาพรวม

การตอบโดยใชแผนภาพหรือแผนผัง
ภาพรวม ความเชื่อมโยงของแตละข้ันตอน ขอดอยของการตอบคําถามในรูปแบบนี้ คือ ผูอานไมเขาใจ
แผนภาพหรือแผนผังท่ีแสดง จึงตองอธิบายแผนภาพประกอบดวย

การใชรูปแบบใด ๆ หรือใชหลายรูปแบบผสมผสานกัน 
ความถนัดของผูจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ ท้ังนี้ ผูเขียนตองม่ันใจวารูปแบบการตอบ
คําถามใดๆ ท่ีใชสามารถใหขอมูลท่ีตอบสนองตอคําถามหรือขอกําหนดของเกณฑ และเปนสิ่งท่ีผูอ่ืนสามารถ
อานและทําความเขาใจไดงาย 
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ตัวอยางเชน เรื่องการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรควรรายงานอยางละเอียดในหัวขอ 
การเรียนรูและการพัฒนาอีกในหัวขออ่ืน ควรอางอิงหัวขอ 5.2 ค

สารสนเทศท่ีขาดหายไป จะถือวาเปนความบกพรองในระบบการจัดการผลการดําเนินงานของ

ใชรูปแบบท่ีกระชับเนื่องจากรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการมีการจํากัดจํานวนหนาจึง
ควรใชหนากระดาษใหไดประโยชนมากท่ีสุด และนําเสนอสารสนเทศใหกระชับ โดยใชแผนภูมิแสดงการไหล

Tables) และหัวขอสั้น ๆ (Bullets) 

องคการสามารถเลือกใชรูปแบบตาง ๆ ในการจัดทํารายงานไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ท้ังในรูปแบบ
พรรณนา ตาราง และรูปภาพ โดยมีขอแนะนํากวางๆ ถึงรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

เหมาะสําหรับคําถามท่ีตองการใหรายละเอียดท่ีครบถวน วิธีการทํางาน 
ขอดอยของการตอบแบบพรรณนา คือ ใชเนื้อท่ีบรรยายมาก และผูเขียนตองมีทักษะในการเขียนบรรยาย

นิยมใชกับคําถามท่ีตองการคําตอบในรูปของตัวเลข หรือตองการอธิบาย
เหตุผลในแตละชองตอเนื่องกันแตการตอบในรูปแบบนี้อาจไมเหมาะสมกับคําถามประเภทท่ีมีรายละเอียด
มาก หรือตองการเห็นขอมูลในภาพรวม 

ชแผนภาพหรือแผนผัง (Flow หรือ Model) นิยมใชกับคําถามท่ีตองการอธิบาย
ภาพรวม ความเชื่อมโยงของแตละข้ันตอน ขอดอยของการตอบคําถามในรูปแบบนี้ คือ ผูอานไมเขาใจ
แผนภาพหรือแผนผังท่ีแสดง จึงตองอธิบายแผนภาพประกอบดวย 

การใชรูปแบบใด ๆ หรือใชหลายรูปแบบผสมผสานกัน ข้ึนกับความเหมาะสมของแตละคําถามและ
ความถนัดของผูจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ ท้ังนี้ ผูเขียนตองม่ันใจวารูปแบบการตอบ
คําถามใดๆ ท่ีใชสามารถใหขอมูลท่ีตอบสนองตอคําถามหรือขอกําหนดของเกณฑ และเปนสิ่งท่ีผูอ่ืนสามารถ

  

บุคลากรควรรายงานอยางละเอียดในหัวขอ 5.2 ค.และ
ค. โดยไมตองอธิบาย

สารสนเทศท่ีขาดหายไป จะถือวาเปนความบกพรองในระบบการจัดการผลการดําเนินงานของ

ใชรูปแบบท่ีกระชับเนื่องจากรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการมีการจํากัดจํานวนหนาจึง
ควรใชหนากระดาษใหไดประโยชนมากท่ีสุด และนําเสนอสารสนเทศใหกระชับ โดยใชแผนภูมิแสดงการไหล

ปแบบตาง ๆ ในการจัดทํารายงานไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ท้ังในรูปแบบ

เหมาะสําหรับคําถามท่ีตองการใหรายละเอียดท่ีครบถวน วิธีการทํางาน 
ก และผูเขียนตองมีทักษะในการเขียนบรรยาย 

นิยมใชกับคําถามท่ีตองการคําตอบในรูปของตัวเลข หรือตองการอธิบาย
เหตุผลในแตละชองตอเนื่องกันแตการตอบในรูปแบบนี้อาจไมเหมาะสมกับคําถามประเภทท่ีมีรายละเอียด

นิยมใชกับคําถามท่ีตองการอธิบาย
ภาพรวม ความเชื่อมโยงของแตละข้ันตอน ขอดอยของการตอบคําถามในรูปแบบนี้ คือ ผูอานไมเขาใจ

ข้ึนกับความเหมาะสมของแตละคําถามและ
ความถนัดของผูจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ ท้ังนี้ ผูเขียนตองม่ันใจวารูปแบบการตอบ
คําถามใดๆ ท่ีใชสามารถใหขอมูลท่ีตอบสนองตอคําถามหรือขอกําหนดของเกณฑ และเปนสิ่งท่ีผูอ่ืนสามารถ



 

การจัดทํารายงานหมวดผลลัพธ

หมวด 7 ใหสารสนเทศ “
กระบวนการผลผลิตและบริการโดยมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตรของสวนราชการ
โดยรวม 
แนวทางการตอบคําถามหมวดผลลัพธ

 เนนปจจัยท่ีสําคัญสุด 
 ใหขอมูลจากตัวชี้วัดท่ีระบุไวในหมวดท่ีเปนกระบวนการ 
 แผนภาพ แผนภูมิ ซ่ึงควรจะมีมากกวา 

เชิงปริมาณ ซ่ึงการพรรณนาไมสามารถทําใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน
การตอบคําถามในหมวด 7 

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการขององคการ รวมถึงขอมูลท่ีแสดง
ความครอบคลุมของการปรับปรุงผลการดําเนินการซ่ึงสัมพันธโดยตรงกับการถายทอดเพ่ือนําไ
การเรียนรูขององคการ  

หากมีการแบงปนความรูในเรื่องกระบวนการปรับปรุงและมีการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติอยาง
กวางขวาง ควรจะแสดงผลลัพธท่ีสอดคลองกันดวย 

ดังนั้น ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการของหมวดท่ีเปนผลลัพธการดําเนินการ 
ตองคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้  

1. มุงเนนผลลัพธการดําเนินงานขององคการท่ีสําคัญ
การรายงานผลลัพธควรครอบคลุมขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีสุดตอความสําเร็จขององคการ ตามท่ีแสดงให

เห็นอยางเดนชัดแลวในลักษณะสําคัญขององคการ และหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังหมวดการ

2. ใหความสําคัญกับขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ผลลัพธท่ีมีประสิทธิผล 

 ระดับผลการดําเนินการในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
มาตรวัดท่ีชัดเจน เชน คะแนน จํานวนความผิดพลาด จํานวนความถูกตอง รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ เปนตน

 แนวโนมของผลการดําเนินการ 
เปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของสวนราชการ

 ผลการดําเนินการเปรียบเทียบ 
สวนราชการหรือองคการอ่ืนท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน หรือท่ีเลือกมาอยางเหมาะสม

 ความครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ 
ผลลัพธท่ีสําคัญท้ังหมดและแยกตามกลุมท่ีจําแนกไว เชน ตามความสําคัญของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคลากร กระบวนการ และกลุมการใหบริการ

3. แสดงขอมูลแนวโนมตลอดชวงเวลาท่ีมีการติดตามแนวโนม
แนวโนมควรแสดงถึงผลการดําเนินงานในอดีตและปจจุบัน โดยไมเปนการคาดการณผลการดําเนินงาน

ในอนาคต  
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การจัดทํารายงานหมวดผลลัพธ(หมวด 7) 

 
“ในขณะท่ีเกิดข้ึนจริง” (ตัวชี้วัดความกาวหนา) เพ่ือประเมินและปรับปรุง

กระบวนการผลผลิตและบริการโดยมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตรของสวนราชการ

แนวทางการตอบคําถามหมวดผลลัพธสิ่งท่ีตองคํานึงถึงมีดังนี้ 

ใหขอมูลจากตัวชี้วัดท่ีระบุไวในหมวดท่ีเปนกระบวนการ (หมวด 1 - 6) 
แผนภาพ แผนภูมิ ซ่ึงควรจะมีมากกวา 90% ของเนื้อหาในหมวดนี้ เนื่องจากสวนใหญเปนขอมูล
เชิงปริมาณ ซ่ึงการพรรณนาไมสามารถทําใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน 

7 ตองแสดงขอมูลระดับของผลการดําเนินการ อัตราการปรับปรุง และ
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการขององคการ รวมถึงขอมูลท่ีแสดง
ความครอบคลุมของการปรับปรุงผลการดําเนินการซ่ึงสัมพันธโดยตรงกับการถายทอดเพ่ือนําไ

หากมีการแบงปนความรูในเรื่องกระบวนการปรับปรุงและมีการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติอยาง
กวางขวาง ควรจะแสดงผลลัพธท่ีสอดคลองกันดวย  

ดังนั้น ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการของหมวดท่ีเปนผลลัพธการดําเนินการ 

มุงเนนผลลัพธการดําเนินงานขององคการท่ีสําคัญ 
การรายงานผลลัพธควรครอบคลุมขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีสุดตอความสําเร็จขององคการ ตามท่ีแสดงให

อยางเดนชัดแลวในลักษณะสําคัญขององคการ และหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังหมวดการมุงเนนระบบปฏิบัติการ

ใหความสําคัญกับขอกําหนดท่ีสําคัญ 4 ประการ ของแนวทางการใหคะแนนเพ่ือการรายงาน

ระดับผลการดําเนินการในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย (Level 
เชน คะแนน จํานวนความผิดพลาด จํานวนความถูกตอง รอยละความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ เปนตน 
แนวโนมของผลการดําเนินการ (Trend - T) เพ่ือแสดงทิศทางของผลลัพธและอัตราการ
ปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของสวนราชการ 
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบ (Comparison- C) เพ่ือแสดงผลลัพธเม่ือเปรียบเทียบกับ

หรือองคการอ่ืนท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน หรือท่ีเลือกมาอยางเหมาะสม
ความครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ (Linkage - Li) เพ่ือแสดงว

ท่ีสําคัญท้ังหมดและแยกตามกลุมท่ีจําแนกไว เชน ตามความสําคัญของผูรับบริการและ
สวนเสีย บุคลากร กระบวนการ และกลุมการใหบริการ 

แสดงขอมูลแนวโนมตลอดชวงเวลาท่ีมีการติดตามแนวโนม 
แนวโนมควรแสดงถึงผลการดําเนินงานในอดีตและปจจุบัน โดยไมเปนการคาดการณผลการดําเนินงาน

  

เพ่ือประเมินและปรับปรุง
กระบวนการผลผลิตและบริการโดยมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตรของสวนราชการ

ของเนื้อหาในหมวดนี้ เนื่องจากสวนใหญเปนขอมูล

ตองแสดงขอมูลระดับของผลการดําเนินการ อัตราการปรับปรุง และ
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการขององคการ รวมถึงขอมูลท่ีแสดง
ความครอบคลุมของการปรับปรุงผลการดําเนินการซ่ึงสัมพันธโดยตรงกับการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติและ

หากมีการแบงปนความรูในเรื่องกระบวนการปรับปรุงและมีการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติอยาง

ดังนั้น ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการของหมวดท่ีเปนผลลัพธการดําเนินการ 

การรายงานผลลัพธควรครอบคลุมขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีสุดตอความสําเร็จขององคการ ตามท่ีแสดงให
อยางเดนชัดแลวในลักษณะสําคัญขององคการ และหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวดการให

มุงเนนระบบปฏิบัติการ 
ประการ ของแนวทางการใหคะแนนเพ่ือการรายงาน

Level - Le) ควรรายงานใน
เชน คะแนน จํานวนความผิดพลาด จํานวนความถูกตอง รอยละความพึงพอใจ

เพ่ือแสดงทิศทางของผลลัพธและอัตราการ

เพ่ือแสดงผลลัพธเม่ือเปรียบเทียบกับ 
หรือองคการอ่ืนท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน หรือท่ีเลือกมาอยางเหมาะสม 

เพ่ือแสดงวามีการรายงาน
ท่ีสําคัญท้ังหมดและแยกตามกลุมท่ีจําแนกไว เชน ตามความสําคัญของผูรับบริการและ 

แนวโนมควรแสดงถึงผลการดําเนินงานในอดีตและปจจุบัน โดยไมเปนการคาดการณผลการดําเนินงาน



 

ชวงเวลาระหวางขอมูลควรมีความเหมาะสมสําหรับตัววัดแตละตัวสําหรับผลลัพธท่ีสําคัญๆ ควรแสดง
ขอมูลใหมดวยแมวาจะยังไมเห็นแนวโนมหรือผลเปรียบเทียบท่ีชัดเจนก็ตาม

4. ใชรูปแบบท่ีกระชับ เชน กราฟ และตาราง
ผลลัพธสวนใหญเปนขอมูลเชิงปริมาณ และมีจํานวนมาก จึงควรนําเสนอในรูปแบบท่ีกระชับโดย

ใชกราฟและตารางและเพ่ือความสะดวกในการตีความควรแสดงขอมูลรายละเอียดของกราฟและตารางดวย
ในการแสดงกราฟ ควรคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้
 ระบุตัวเลขกํากับกราฟสําหรับการอางอิงถึงกราฟในเนื้อหาโดยใชตัวเลขกํากับใหสอดคลองกับ

หัวขอ เชน รูปท่ี 3 ในหัวขอ 
 ใหขอมูลรายละเอียดของแกนท้ังสองแกนของกราฟและหนวยวัดอยางชัดเจนเชน 

แสดงใหเห็นวาตัววัดมีแนวโนมดี
 แสดงผลลัพธหลาย ๆ ปและมีเสนแสดงแนวโนมขอมูล
 แสดงการเปรียบเทียบท่ีเหมาะสมอยางชัดเจน
ผลลัพธท่ีเกิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับองคการอ่ืน เชน การนําเสนอในรูป

อัตราสวนสําหรับขอมูลท่ีมีความแตกตางของ
ตัวอยางเชน การรายงานแนวโนมความปลอดภัยเปนจํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียตอจํานวน

พนักงาน 100 คน จะมีความหมายมากกวาการรายงานจํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียไปท้ังหมด โดยเฉพาะถา
จํานวนพนักงานไมคงท่ีในชวงเวลาท่ีรายงานผล หรือในกรณีท่ีมีการ
จํานวนพนักงานตางกัน 
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ชวงเวลาระหวางขอมูลควรมีความเหมาะสมสําหรับตัววัดแตละตัวสําหรับผลลัพธท่ีสําคัญๆ ควรแสดง
ขอมูลใหมดวยแมวาจะยังไมเห็นแนวโนมหรือผลเปรียบเทียบท่ีชัดเจนก็ตาม 

รูปแบบท่ีกระชับ เชน กราฟ และตาราง 
ผลลัพธสวนใหญเปนขอมูลเชิงปริมาณ และมีจํานวนมาก จึงควรนําเสนอในรูปแบบท่ีกระชับโดย

ใชกราฟและตารางและเพ่ือความสะดวกในการตีความควรแสดงขอมูลรายละเอียดของกราฟและตารางดวย
ในการแสดงกราฟ ควรคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ 

ระบุตัวเลขกํากับกราฟสําหรับการอางอิงถึงกราฟในเนื้อหาโดยใชตัวเลขกํากับใหสอดคลองกับ
ในหัวขอ 7.1 ควรใชตัวเลขกํากับรูปเปน 7.1–3  

ใหขอมูลรายละเอียดของแกนท้ังสองแกนของกราฟและหนวยวัดอยางชัดเจนเชน 
แสดงใหเห็นวาตัววัดมีแนวโนมดี 
แสดงผลลัพธหลาย ๆ ปและมีเสนแสดงแนวโนมขอมูล 
แสดงการเปรียบเทียบท่ีเหมาะสมอยางชัดเจน 

ผลลัพธท่ีเกิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับองคการอ่ืน เชน การนําเสนอในรูป
อัตราสวนสําหรับขอมูลท่ีมีความแตกตางของขนาด “ควรปรับใหเปนฐานเดียวกัน”  

ตัวอยางเชน การรายงานแนวโนมความปลอดภัยเปนจํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียตอจํานวน
คน จะมีความหมายมากกวาการรายงานจํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียไปท้ังหมด โดยเฉพาะถา

จํานวนพนักงานไมคงท่ีในชวงเวลาท่ีรายงานผล หรือในกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบผลลัพธกับองคการอ่ืนท่ีมี

  

  

ชวงเวลาระหวางขอมูลควรมีความเหมาะสมสําหรับตัววัดแตละตัวสําหรับผลลัพธท่ีสําคัญๆ ควรแสดง

ผลลัพธสวนใหญเปนขอมูลเชิงปริมาณ และมีจํานวนมาก จึงควรนําเสนอในรูปแบบท่ีกระชับโดย
ใชกราฟและตารางและเพ่ือความสะดวกในการตีความควรแสดงขอมูลรายละเอียดของกราฟและตารางดวย 

ระบุตัวเลขกํากับกราฟสําหรับการอางอิงถึงกราฟในเนื้อหาโดยใชตัวเลขกํากับใหสอดคลองกับ

ใหขอมูลรายละเอียดของแกนท้ังสองแกนของกราฟและหนวยวัดอยางชัดเจนเชน ลูกศรชี้ข้ึน

ผลลัพธท่ีเกิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับองคการอ่ืน เชน การนําเสนอในรูป

ตัวอยางเชน การรายงานแนวโนมความปลอดภัยเปนจํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียตอจํานวน
คน จะมีความหมายมากกวาการรายงานจํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียไปท้ังหมด โดยเฉพาะถา

เปรียบเทียบผลลัพธกับองคการอ่ืนท่ีมี



 

5. อธิบายเนื้อหาของผลลัพธดวย
นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีคําอธิบายของผลลัพธนั้นๆโดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญไมวาจะในดานบวกหรือดานลบก็ตาม องคการควรมีคําชี้แจงประกอบ
ตัวอยางการแสดงกราฟพรอมกับคําอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางกราฟในหัวขอ 
แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

 

คําอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ 

 กรม ก. มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในปจจุบันอยูท่ี 
ข้ึนทุกป ต้ังแตป พ.ศ

 ระดับเทียบเคียง กรม 
100% และรักษาระดับไวไดอยางคงท่ี

 ระดับเทียบเคียง กรม 
แนวโนมการปรับปรุงท่ีดีข้ึนทุกป แตยังตํ่ากวากรม ก
 
 

ระดับช้ันของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. 

1.1 การนําองคการโดยผูบริหารของ
สวนราชการ 

ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกจิ 

(1) (2) (3) 

70

75

80

85

90

95

100

2546

ระ
ด

บั
ค

วา
ม

พึ
งพ

อ
ใจ

 (
%

)

70

75

80

85

90

95

100

2546

ระ
ด

บั
ค

วา
ม

พึ
งพ

อ
ใจ

 (
%

)

 46 

อธิบายเนื้อหาของผลลัพธดวย 
นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีคําอธิบายของผลลัพธนั้นๆโดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญไมวาจะในดานบวกหรือดานลบก็ตาม องคการควรมีคําชี้แจงประกอบ
างการแสดงกราฟพรอมกับคําอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ 

ตัวอยางกราฟในหัวขอ 7.2 (มิติดานคุณภาพการใหบริการ)  
แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในปจจุบันอยูท่ี 94% มีแนวโนมการปรับปรุงท่ีดี
ศ. 2546 - 2550 

ระดับเทียบเคียง กรม 1 มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในปจจุบันดีท่ีสุด อยูท่ีเกือบ 
และรักษาระดับไวไดอยางคงท่ี 

ระดับเทียบเคียง กรม 2 มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในปจจุบันอยูท่ี 
แนวโนมการปรับปรุงท่ีดีข้ึนทุกป แตยังตํ่ากวากรม ก. 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

 P. ลักษณะสําคัญขององคการ 

1. การนําองคการ 

การนําองคการโดยผูบริหารของ 1.2 การกํากับดูแลองคการและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 

ข. การส่ือสารผลการดําเนินการ

2546 2547 2548 2549 2550

กรม 1

กรม 2

ปี พ.ศ.

กรม ก.

2546 2547 2548 2549 2550

กรม 1

กรม 2

ปี พ.ศ.

กรม ก.

  

นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีคําอธิบายของผลลัพธนั้นๆโดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญไมวาจะในดานบวกหรือดานลบก็ตาม องคการควรมีคําชี้แจงประกอบ 

  

มีแนวโนมการปรับปรุงท่ีดี

มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในปจจุบันดีท่ีสุด อยูท่ีเกือบ 

มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในปจจุบันอยูท่ี 85% แมจะมี

7 หมวด 

18 หัวขอ 

36 ประเด็น 

90 ขอ 

2 ขอ 



 

ตัวอยาง
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ภาคผนวก 3 
ตัวอยางการเขียนบทสรุปผูบริหาร 

Application Report สวนท่ี 2-2 

  

  

2 และ 2-3 



 

กรมควบคุมโรคเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีภารกิจหลักในการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุม ประสานความรวมมือกับเครือขาย ตลอดจนพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการควบคุมปองกันโรคและภัย

สุขภาพ เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดี ภายใตวิสัยทัศน 

ไววางใจ เพ่ือปกปองกันประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ดวยความเปนเลิศทางวิชาการ ภายในป 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ประกอบดวย ดานพันธกิจดานการปฏิบัติการดานความรับผิดชอ

และดานบุคลากร สงผลใหกรมฯ ตองปรับตัวใหทันตอสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ปจจุบัน กรมฯ แบงโครงสราง เปน
หนวยงานสํานักวิชาการ7 หนวยงานสํานักงานปองกันควบคุมโรค
การภายใน เพ่ือรองรับงานในสถานการณปจจุบัน 
2,763 คน ลูกจางประจํา 1,831 คน พนักงานราชการ 
62.18 ปฏิบัติงานภารกิจหลัก และรอยละ 

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมฯ ไดนําแนวทางของสํานักงาน
ต้ังแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมา เริ่มตนดวยการประเมินองคการจัดทําแผนและดําเนินการปรับปรุงองคการตาม
แนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยมุงเนนการสรางแนวทางการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบในป พ.ศ.  2554 กรมฯไดกําหนดยุทธศาสตรหนึ่งในการดําเนินงานดานการพัฒนาองคการขอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากลมี
แตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน ชุดตางๆ เพ่ือผลักดันงานตามยุทธศาสตร กําหนดเปนเปาประสงค ตัวชี้วัด 
แผนโครงการถายทอดเปาหมายสูหนวยงานและบุคลากรอยาง
ไดผานการตรวจรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 93.36 (วันท่ี 5 
ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของกรมฯ ใหมีผลลัพธท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน

ผลการดําเนินงานพัฒนาองคการท่ีผานมา ไดชวยใหกรมฯ ดําเนินงานไดเปนสัมฤทธิ์ผลเปนอยางดี และ
ไดแสดงใหเห็นวาผูบริหารระดับสูงสงเสริม
ดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลงานคุณภาพ จํานวน 7 รางวัล ดังนี้ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 
เกียรติยศท่ีไดจากการรับรางวัลUnited Nations Public Service Awards 
ภาคภูมิใจของกรมฯ ท่ีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สมตามเจตนารมณของวิสัยทัศน และยัง
บุคลากรต่ืนตัวในการปฏิบัติงาน มีพัฒนาการ
ลดโรค ลดตายจากโรคและภัยสุขภาพ

กรมฯ ยังคงมุงม่ันพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนด 
การพัฒนา มุงสูรางวัลคุณภาพอยางตอเนื่อง ต้ังแต
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ตัวอยางบทสรุปผูบริหาร 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 

กรมควบคุมโรคเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีภารกิจหลักในการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุม ประสานความรวมมือกับเครือขาย ตลอดจนพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการควบคุมปองกันโรคและภัย

าพดี ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรชั้นนําระดับนานาชาติท่ีสังคมเชื่อถือและ

ไววางใจ เพ่ือปกปองกันประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ดวยความเปนเลิศทางวิชาการ ภายในป 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ประกอบดวย ดานพันธกิจดานการปฏิบัติการดานความรับผิดชอ

และดานบุคลากร สงผลใหกรมฯ ตองปรับตัวใหทันตอสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ปจจุบัน กรมฯ แบงโครงสราง เปน39 หนวยงานประกอบดวยหนวยงานบริหาร 6 
หนวยงานสํานักงานปองกันควบคุมโรค12หนวยงาน(เขต) และมีหนวยงานท่ีต้ังข้ึนเปน

การภายใน เพ่ือรองรับงานในสถานการณปจจุบัน 12 หนวยงาน มีบุคลากร รวมท้ังสิ้น 6,266 
คน พนักงานราชการ 835 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ปฏิบัติงานภารกิจหลัก และรอยละ 37.82 ปฏิบัติงานภารกิจสนับสนุน  
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมฯ ไดนําแนวทางของสํานักงาน

เริ่มตนดวยการประเมินองคการจัดทําแผนและดําเนินการปรับปรุงองคการตาม
แนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยมุงเนนการสรางแนวทางการปฏิบัติงาน (Approach) 

กรมฯไดกําหนดยุทธศาสตรหนึ่งในการดําเนินงานดานการพัฒนาองคการขอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากลมี
แตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน ชุดตางๆ เพ่ือผลักดันงานตามยุทธศาสตร กําหนดเปนเปาประสงค ตัวชี้วัด 
แผนโครงการถายทอดเปาหมายสูหนวยงานและบุคลากรอยางตอเนื่อง จนกระท่ังในป 

ผานการตรวจรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL
5 มีนาคม 2556) และไดนําขอเสนอจากตรวจรับรอง Certified FL

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของกรมฯ ใหมีผลลัพธท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
ผลการดําเนินงานพัฒนาองคการท่ีผานมา ไดชวยใหกรมฯ ดําเนินงานไดเปนสัมฤทธิ์ผลเปนอยางดี และ

งสงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหทุกหนวยงานภายในกรมฯ พัฒนาและยกระดั
ดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จนกระท่ังป พ.ศ. 2557 กรมฯ สามารถควารางวัล

รางวัล ดังนี้ รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ในระดับดีเดน2 ผลงาน ระดับดี 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 1 คะแนนรวม 327.5 คะแนน หมวด 2 คะแนนรวม 

United Nations Public Service Awards ขององคการสหประชาชาติ ซ่ึงถือเปน
ท่ีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สมตามเจตนารมณของวิสัยทัศน และยัง

บุคลากรต่ืนตัวในการปฏิบัติงาน มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง มุงสูเปาหมายสูงสุดเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน
ลดโรค ลดตายจากโรคและภัยสุขภาพ 

กรมฯ ยังคงมุงม่ันพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนด 
วัลคุณภาพอยางตอเนื่อง ต้ังแตป พ.ศ. 2558 - 2562ดังภาพท่ี ก -1 

  

กรมควบคุมโรค 
ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ป พ.ศ. 2558 

กรมควบคุมโรคเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีภารกิจหลักในการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุม ประสานความรวมมือกับเครือขาย ตลอดจนพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการควบคุมปองกันโรคและภัย

เปนองคกรชั้นนําระดับนานาชาติท่ีสังคมเชื่อถือและ

ไววางใจ เพ่ือปกปองกันประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ดวยความเปนเลิศทางวิชาการ ภายในป 2563” และดวย

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ประกอบดวย ดานพันธกิจดานการปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคม 

6 หนวยงาน สถาบัน 2 
และมีหนวยงานท่ีต้ังข้ึนเปน

6,266 คน ขาราชการ 
คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 837 คน โดยรอยละ

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมฯ ไดนําแนวทางของสํานักงานก.พ.ร . มาดําเนินการ 
เริ่มตนดวยการประเมินองคการจัดทําแผนและดําเนินการปรับปรุงองคการตาม

(Approach) ท่ีสําคัญๆ 
กรมฯไดกําหนดยุทธศาสตรหนึ่งในการดําเนินงานดานการพัฒนาองคการของกรมฯคือ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากลมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน ชุดตางๆ เพ่ือผลักดันงานตามยุทธศาสตร กําหนดเปนเปาประสงค ตัวชี้วัด จัดทํา

ตอเนื่อง จนกระท่ังในป พ.ศ. 2556กรมฯ  
Certified FL) ทุกหมวด 
Certified FLดังกลาวมา

ผลการดําเนินงานพัฒนาองคการท่ีผานมา ไดชวยใหกรมฯ ดําเนินงานไดเปนสัมฤทธิ์ผลเปนอยางดี และ 
สนับสนุน ผลักดันใหทุกหนวยงานภายในกรมฯ พัฒนาและยกระดับการ

กรมฯ สามารถควารางวัล
ระดับดี 2 ผลงาน รางวัล

คะแนนรวม 308.5 และรางวัล
ขององคการสหประชาชาติ ซ่ึงถือเปนความ

ท่ีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สมตามเจตนารมณของวิสัยทัศน และยังทําให
มีสุขภาวะท่ีดีข้ึนลดเสี่ยง 

กรมฯ ยังคงมุงม่ันพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนด Rolling plan ใน



 

Rolling Plan ของการพฒันาคณุภาพระบบบรหิารจดัการองคก์ร

2558 2559

เป้าหมาย
 สมคัรขอรบั
รางวลัรายหมวด 
อยา่งนอ้ยปีละ 2
หมวดและผา่น
การรบัรองฯ
จากสํานกังาน 
ก.พ.ร. 1 หมวด

พฒันา
กรมควบคมุโรค
ตามเกณฑ ์
PMQA

 ดาํเนนิการโดย
มุง่เนน้หมวดที�ยงั
ไมผ่า่นอยา่งนอ้ย 
จํานวน 2 หมวด

เป้าหมาย
 สมคัรขอรบั
รางวลัรายหมวด 
อยา่งนอ้ยปีละ 
หมวดและผา่น
การรบัรองฯ
จากสาํนกังาน 
ก.พ.ร. 1

พฒันาหนว่ยงานตามเกณฑ ์

เป้าหมาย
 ผา่น HA 2 หนว่ยงาน
 ผลงานคณุภาพไดร้บั
รางวลั ปีละอยา่งนอ้ย 4 
ผลงาน

 Reaccreditation 
ผลงานคณุภาพไดร้บัรางวลั ปีละอยา่งนอ้ย 

พฒันา
กรมควบคมุโรค
ตามเกณฑ ์
PMQA

 ดาํเนนิการโดย
มุง่เนน้หมวดที�ยงั
ไมผ่า่นอยา่งนอ้ย 
จํานวน 

ในป พ.ศ.2558 กรมฯ มีการพัฒนางานท่ีโดดเดน และมีความพรอมในการขอรับรางวัลคุณภาพบริหาร

ภาครัฐ รายหมวด โดยเฉพาะในหมวด 

กระบวนการทํางาน  อันเปนหัวใจสําคัญของระบบบริหารคุณภาพ โดยนําแนวคิด ภายใตทรัพยากรอันจํากัด ได

มีการระดมทรัพยากร ในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอบสนองตอผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย

และตอพันธกิจ วิสัยทัศนใหเกิดความคลองตัว 

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารกระบวนการไดอยางตอเนื่

กรมฯ ทบทวนกระบวนการทํางาน ท่ีตองใชสงมอบผลิตภัณฑบริการท่ีสําคัญ โดยวิเคราะห 

chain ในการประชุมผูบริหารของกรมฯ และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

วิจัยและองคความรู 2) การพัฒนามาตรฐานและกฎหมาย 

และการพยากรณฯ 5) การเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ 

ฯ 7) ถายทอดความรูโรคและภัยสุขภาพ

8กระบวนการ ไดแก 1) การจัดการเชิงยุทธศาสตร

สารสนเทศ 4) การจัดการความรู 5) 

กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลเพ่ือใหไดผลลัพธ คือ ลดเสี่ยง 

ไดแก 1) กลุมเสี่ยง (ตามสภาวะการเสี่ยงแบบตางๆ

โรคติดตอและโรคไมติดตอ)4) พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย เชน ชุมชน หมูบาน โรงแรม โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ

ท่ี ก-2 

ภาพท่ี ก-1 Rolling plan 

 51 

ของการพฒันาคณุภาพระบบบรหิารจดัการองคก์ร

2559 2560

เป้าหมาย
 สมคัรขอรบั
รางวลัรายหมวด 
อยา่งนอ้ยปีละ 2
หมวดและผา่น
การรบัรองฯ
จากสาํนกังาน 
ก.พ.ร. 1 หมวด

พฒันา
กรมควบคมุโรค
ตามเกณฑ ์
PMQA

 ดาํเนนิการโดย
มุง่เนน้หมวดที�
เหลอืท ั�งหมด

2561

เป้าหมาย
 สมคัรขอรบั
รางวลัรายหมวดที�
เหลอื ผา่นการ
รบัรองฯ
จากสํานกังาน 
ก.พ.ร. 1 หมวด

เป้าหมาย
สมคัรขอรบั

รางวลัรายหมวด 
อยา่งนอ้ยปีละ 2
หมวดและผา่น
การรบัรองฯ
จากสาํนกังาน 

1 หมวด

เป้าหมาย
 สมคัรขอรบั
รางวลัรายหมวดที�
เหลอืผา่นการ
รบัรองฯ
จากสาํนกังาน 
ก.พ.ร
หมวด

พฒันาหนว่ยงานตามเกณฑ ์PMQA , HA และ ผลงานคณุภาพ

เป้าหมาย
Reaccreditation 3 ปี คร ั�ง 

ผลงานคณุภาพไดร้บัรางวลั ปีละอยา่งนอ้ย 4 ผลงาน

กรมควบคมุโรค
ตามเกณฑ ์

ดาํเนนิการโดย
มุง่เนน้หมวดที�ยงั
ไมผ่า่นอยา่งนอ้ย 
จํานวน 2 หมวด

พฒันา
กรมควบคมุโรค
ตามเกณฑ ์
PMQA

 ดาํเนนิการโดย
มุง่เนน้หมวดที�ยงั
ไมผ่า่นอยา่งนอ้ย 
จํานวน 2 หมวด

พฒันา
กรมควบคมุโรค
ตามเกณฑ ์
PMQA

 ดาํเนนิการโดย
มุง่เนน้หมวดที�
เหลอืท ั�งหมด

กรมฯ มีการพัฒนางานท่ีโดดเดน และมีความพรอมในการขอรับรางวัลคุณภาพบริหาร

โดยเฉพาะในหมวด 6ดานกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม กรมฯไดวางระบบและออกแบบ

กระบวนการทํางาน  อันเปนหัวใจสําคัญของระบบบริหารคุณภาพ โดยนําแนวคิด ภายใตทรัพยากรอันจํากัด ได

ในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอบสนองตอผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย

และตอพันธกิจ วิสัยทัศนใหเกิดความคลองตัว (Agility) ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารกระบวนการไดอยางตอเนื่องภายใตสภาวะวิกฤต  

กรมฯ ทบทวนกระบวนการทํางาน ท่ีตองใชสงมอบผลิตภัณฑบริการท่ีสําคัญ โดยวิเคราะห 

การประชุมผูบริหารของกรมฯ และบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามากําหนดกระบวนการสรางคุณคา 

การพัฒนามาตรฐานและกฎหมาย 3) การพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะดาน

การเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ 6) สื่อสารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

ถายทอดความรูโรคและภัยสุขภาพ 8) บังคับใชกฎหมาย และ 9) พัฒนาเครือขาย และกระบวนการ

การจัดการเชิงยุทธศาสตร 2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 3) การพัฒนาระบบขอมูลและ

5) การบริหารงบประมาณ 6) การบริหาร supply 7) การตรวจสอบภายใน

กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลเพ่ือใหไดผลลัพธ คือ ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย ในกลุมเปาหมาย 

ตามสภาวะการเสี่ยงแบบตางๆ) 2) กลุมวัย (เด็ก/วัยรุน/วัยทํางาน/

พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย เชน ชุมชน หมูบาน โรงแรม โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ

1 Rolling plan ในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 

  

ของการพฒันาคณุภาพระบบบรหิารจดัการองคก์ร

2562

เป้าหมาย
สมคัรขอรบั

รางวลัรายหมวดที�
เหลอืผา่นการ
รบัรองฯ
จากสํานกังาน 

ร. ครบทกุ
หมวด

พฒันา
กรมควบคมุโรค
ตามเกณฑ ์
PMQA

ดาํเนนิการโดย
มุง่เนน้หมวดที�
เหลอืท ั�งหมด

1

 

กรมฯ มีการพัฒนางานท่ีโดดเดน และมีความพรอมในการขอรับรางวัลคุณภาพบริหารจัดการ

กรมฯไดวางระบบและออกแบบ

กระบวนการทํางาน  อันเปนหัวใจสําคัญของระบบบริหารคุณภาพ โดยนําแนวคิด ภายใตทรัพยากรอันจํากัด ได

ในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอบสนองตอผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประสิทธิภาพและทันตอ

กรมฯ ทบทวนกระบวนการทํางาน ท่ีตองใชสงมอบผลิตภัณฑบริการท่ีสําคัญ โดยวิเคราะห value 

เพ่ือนํามากําหนดกระบวนการสรางคุณคา ไดแก 1) การ

การพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะดาน 4) ขาวกรอง

สื่อสารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

พัฒนาเครือขาย และกระบวนการสนับสนุน 

การพัฒนาระบบขอมูลและ

การตรวจสอบภายใน8) 

ลดโรค ลดตาย ในกลุมเปาหมาย (Target group) 

/ฯลฯ)3) กลุมโรค (ท้ัง

พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย เชน ชุมชน หมูบาน โรงแรม โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯดังภาพ



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบกระบวนการสรางคุณคา กรมฯ คํานึงถึงขอกําหนดท่ีสําคัญและการควบคุมใหเกิดความ
สามารถปฏิบัติไดจริง การลดความซํ้าซอนของกระบวนการ การปรับลดข้ันตอนใหสั้นลง การใชเวลาและทรัพยากรให
คุมคา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

สําหรับกระบวนการสนับสนุน กรมฯ 

และพันธกิจบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไมสรางภาระใหกรม แตตองทําใหกระบวนการหลักของ

กรมฯทํางานไดคลองตัวมากข้ึน กระบวนการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิผลและประสิ

โครงการตางๆ รวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง ทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เพ่ิมทักษะในการทํางานของบุคลากร สงผลตอการทํางานในระยะยาว โดยคํานึงถึง 

ประสานงาน มาใชในการออกแบบกระบวนการท่ีมุงสูผลลัพธ คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และตนทุน

การสื่อสารกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน กรมฯ ไดใชเวทีการประชุม เพ่ือชี้แจง 

ทําความเขาใจ และเผยแพรในเว็บไซตใหกับทีมงานและบุคลากรภายในกรมฯ ทราบถึงหลักการและข้ันตอน

ในการออกแบบกระบวนการ กําหนดข้ันตอนการทํางานใหเปนมาตรฐาน เปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามและ

ปรับใชตามบริบทของแตละหนวยงาน โดยคํานึงถึงความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ เชน การสูญเสียเวลาโดยไม

จําเปน การใชทรัพยากรท่ีไมคุมคา รวมถึงปจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนในการผลิตหรือการบริการ 

ในดานประสิทธิผลการปฏิบัติ กรมฯ ใหความสําคัญกับการใชจายทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา เพ่ือให
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด โดยมี
เหมาะสม เกิดความสมดุลในแตละกิจกรรม การวิเคราะหงบประมาณใชจายในแตละปเทียบกับเปาหมายและผลผลิต
กระบวนการเพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการองคการท่ีมีคุณภาพและจัดทํางบประมาณสอดคลองไปกับแผนกลยุทธ

ภาพท่ี ก-2 Value Chain กรมควบคุมโรค ตาม
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การออกแบบกระบวนการสรางคุณคา กรมฯ คํานึงถึงขอกําหนดท่ีสําคัญและการควบคุมใหเกิดความ
การลดความซํ้าซอนของกระบวนการ การปรับลดข้ันตอนใหสั้นลง การใชเวลาและทรัพยากรให

คุมคา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

สําหรับกระบวนการสนับสนุน กรมฯ มีวิธีการกําหนดจากความตองการภายในเพ่ือเก้ือหนุนใหงานหลัก 

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไมสรางภาระใหกรม แตตองทําใหกระบวนการหลักของ

กรมฯทํางานไดคลองตัวมากข้ึน กระบวนการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จะชวยใหการบริหารจัดการ

โครงการตางๆ รวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง ทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

เพ่ิมทักษะในการทํางานของบุคลากร สงผลตอการทํางานในระยะยาว โดยคํานึงถึง 3 ป.ไดแก ประโยชน ประหยัด และ

ารออกแบบกระบวนการท่ีมุงสูผลลัพธ คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และตนทุน

การสื่อสารกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน กรมฯ ไดใชเวทีการประชุม เพ่ือชี้แจง 

ความเขาใจ และเผยแพรในเว็บไซตใหกับทีมงานและบุคลากรภายในกรมฯ ทราบถึงหลักการและข้ันตอน

ออกแบบกระบวนการ กําหนดข้ันตอนการทํางานใหเปนมาตรฐาน เปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามและ

ตามบริบทของแตละหนวยงาน โดยคํานึงถึงความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ เชน การสูญเสียเวลาโดยไม

การใชทรัพยากรท่ีไมคุมคา รวมถึงปจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนในการผลิตหรือการบริการ 

ในดานประสิทธิผลการปฏิบัติ กรมฯ ใหความสําคัญกับการใชจายทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา เพ่ือให
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด โดยมีแนวคิด คือ การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด
เหมาะสม เกิดความสมดุลในแตละกิจกรรม การวิเคราะหงบประมาณใชจายในแตละปเทียบกับเปาหมายและผลผลิต
กระบวนการเพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการองคการท่ีมีคุณภาพและจัดทํางบประมาณสอดคลองไปกับแผนกลยุทธ

กรมควบคุมโรค ตามประกาศกรมฯ เรื่อง สายโซแหงคุณคา (Value Chain) เมื่อวันท่ี 

  

การออกแบบกระบวนการสรางคุณคา กรมฯ คํานึงถึงขอกําหนดท่ีสําคัญและการควบคุมใหเกิดความตอเนื่อง
การลดความซํ้าซอนของกระบวนการ การปรับลดข้ันตอนใหสั้นลง การใชเวลาและทรัพยากรให

คุมคา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากความตองการภายในเพ่ือเก้ือหนุนใหงานหลัก 

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไมสรางภาระใหกรม แตตองทําใหกระบวนการหลักของ

ทธิภาพ จะชวยใหการบริหารจัดการ

โครงการตางๆ รวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง ทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

ไดแก ประโยชน ประหยัด และ

ารออกแบบกระบวนการท่ีมุงสูผลลัพธ คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และตนทุน 

การสื่อสารกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน กรมฯ ไดใชเวทีการประชุม เพ่ือชี้แจง  

ความเขาใจ และเผยแพรในเว็บไซตใหกับทีมงานและบุคลากรภายในกรมฯ ทราบถึงหลักการและข้ันตอน 

ออกแบบกระบวนการ กําหนดข้ันตอนการทํางานใหเปนมาตรฐาน เปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามและ

ตามบริบทของแตละหนวยงาน โดยคํานึงถึงความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ เชน การสูญเสียเวลาโดยไม

การใชทรัพยากรท่ีไมคุมคา รวมถึงปจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนในการผลิตหรือการบริการ  

ในดานประสิทธิผลการปฏิบัติ กรมฯ ใหความสําคัญกับการใชจายทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา เพ่ือใหเกิด
แนวคิด คือ การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดให

เหมาะสม เกิดความสมดุลในแตละกิจกรรม การวิเคราะหงบประมาณใชจายในแตละปเทียบกับเปาหมายและผลผลิตแตละ
กระบวนการเพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการองคการท่ีมีคุณภาพและจัดทํางบประมาณสอดคลองไปกับแผนกลยุทธ 

เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2557 



 

แผนปฏิบัติราชการประจําปรวมท้ังกระบวนการทํางานท่ีสําคัญและจําเปนตาง  ๆท่ีชวยใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีตองการ สวนกิจกรรมท่ีไมจําเปนหรือไมกอใหเกิดมูลคาก็ทําการลดหรือปรับปรุงข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง โดยวางกลไกในการควบคุมตนทุน การใชจา
การปฏิบัติงานของกระบวนการสําคัญตาง  ๆ
งบประมาณผานระบบ GFMIS และระบบบริหารจัดการเชิ
เปนเครื่องมือในการกํากับติตามผลการดําเนินงาน รายเดือน รายไตรมาส 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม โดยกองคลังควบคุม ติดตาม กํากับรายงานการเบิกจายเงิน
หนวยงานผานเว็บไซตกองคลัง เพ่ือเปนการเรงรั
4) ผูบริหารจะติดตามผลการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดในการประชุมผูบริหาร
ประจําเดือน และการประชุมติดตามงานท่ีสําคัญทุกสัปดาห
ผูทรงคุณวุฒิและนําผลการติดตาม ควบคุม ไปปรับแผนปฏิบัติการ เพ่ือปองกันและแกปญหาอยางมีคุณภาพ
ไดผลลัพธของกระบวนการเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาใน
กระบวนการไดรวดเร็ว และตอบสนองความตองการของผูรับบริการได

นอกจากนี้ไดมีการกําหนดมาตรฐาน เพ่ือควบคุมไมใหเกิดขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน เชน การพัฒนา

หองปฏิบัติการของหนวยงานในสังกัดใหผานการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการเพ่ิมข้ึนจาก 

เปน 6 และ 9 หนวยงานในป 2556 

(Laboratory Accreditation: LA) 

17025 โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการใหดําเนินการตามมาตรฐานดังกลาว และการกําหนดมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑกรมฯ ไว 6 กลุม ท่ีใหทุกหนวยงานเลือกใชตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพ่ือสรางความม่ันใจกอนสงถึง

ประชาชนหรือเครือขายการทํางานการกําหนดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการใหหนวยงานปฏิบัติ รวมท้ังการดําเนินการ

ดานนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี เพ่ือใหเปนไปตามหลักธ

ตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ มีการจัดวางระบบการควบคุม

ภายในองคกรและการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูงเพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุ

ตามเปาหมายและมีการใชจายอยางประหยัดและคุมคา นอกจากนี้ยังนําหลักการบูรณาการการทํางานเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและความพึงพอใจของเครือขาย เชน การบูรณาการรวมกับกรมอนามัย 

กรมสุขภาพจิต ในการดําเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข

กรมฯตระหนักถึงการดําเนินภารกิ

วิกฤตตาง  ๆดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางตอเนื่อง จึงไดมีการเตรียมการเพ่ือรองรับ

เพ่ือใหกรมฯ ยังคงดําเนินกระบวนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคใหกับประชาชนไดในระดับ

ปกปองชีวิต ลดผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการตอบสนองตอ

อุบัติการณอยางมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ความพรอมและดําเนินการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณฉุกฉินและภัยพิบัติอยางรวดเร็ว ตาม

ความตองการของพ้ืนท่ี และไดมาตรฐานสากล 

ประชาชนผูรับบริการของกรมฯ ซ่ึงอธิบดีไดกําหนดนโยบายการบริหารความตอเนื่
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ผนปฏิบัติราชการประจําปรวมท้ังกระบวนการทํางานท่ีสําคัญและจําเปนตาง  ๆท่ีชวยใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีตองการ สวนกิจกรรมท่ีไมจําเปนหรือไมกอใหเกิดมูลคาก็ทําการลดหรือปรับปรุงข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยาง

วางกลไกในการควบคุมตนทุน การใชจายทรัพยากรในกระบวนการทํางาน ดังนี้ 1) มีการกําหนดจุดควบคุมใน
การปฏิบัติงานของกระบวนการสําคัญตาง  ๆ2) การกํากับ ติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานและการใชจาย

และระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมฯ ท่ีไดพัฒนาข้ึนใหม (
เปนเครื่องมือในการกํากับติตามผลการดําเนินงาน รายเดือน รายไตรมาส 3) มีการกําหนดเปนตัวชี้วัดสําคัญของกรมฯ เชน
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม โดยกองคลังควบคุม ติดตาม กํากับรายงานการเบิกจายเงิน
หนวยงานผานเว็บไซตกองคลัง เพ่ือเปนการเรงรัดหนวยงานใหเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปารายเดือน ราย

ผูบริหารจะติดตามผลการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดในการประชุมผูบริหาร
ประจําเดือน และการประชุมติดตามงานท่ีสําคัญทุกสัปดาห (Monday Breakfast Meeting

งคุณวุฒิและนําผลการติดตาม ควบคุม ไปปรับแผนปฏิบัติการ เพ่ือปองกันและแกปญหาอยางมีคุณภาพ
ไดผลลัพธของกระบวนการเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาใน
กระบวนการไดรวดเร็ว และตอบสนองความตองการของผูรับบริการได 

ดมีการกําหนดมาตรฐาน เพ่ือควบคุมไมใหเกิดขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน เชน การพัฒนา

หองปฏิบัติการของหนวยงานในสังกัดใหผานการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการเพ่ิมข้ึนจาก 6 

2556 และป 2557 ตามลําดับ ท่ีมีตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 

Laboratory Accreditation: LA) 2555 ของสภาเทคนิคการแพทยหรือ มาตรฐาน ISO 15189 

โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการใหดําเนินการตามมาตรฐานดังกลาว และการกําหนดมาตรฐานของ

กลุม ท่ีใหทุกหนวยงานเลือกใชตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพ่ือสรางความม่ันใจกอนสงถึง

ประชาชนหรือเครือขายการทํางานการกําหนดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการใหหนวยงานปฏิบัติ รวมท้ังการดําเนินการ

การกํากับดูแลองคการท่ีดี เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได มีหนวยงาน

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ มีการจัดวางระบบการควบคุม

และการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูงเพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุ

ยางประหยัดและคุมคา นอกจากนี้ยังนําหลักการบูรณาการการทํางานเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและความพึงพอใจของเครือขาย เชน การบูรณาการรวมกับกรมอนามัย 

สุขภาพจิต ในการดําเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข

กรมฯตระหนักถึงการดําเนินภารกิจในปจจุบันท่ีมีโอกาสหยุดชะงักอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติและสภาวะ

วิกฤตตาง  ๆดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางตอเนื่อง จึงไดมีการเตรียมการเพ่ือรองรับ

เพ่ือใหกรมฯ ยังคงดําเนินกระบวนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคใหกับประชาชนไดในระดับ

ปกปองชีวิต ลดผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการตอบสนองตอ

อุบัติการณอยางมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยคณะกรรมการยุทธศาสตรท่ี 

ความพรอมและดําเนินการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณฉุกฉินและภัยพิบัติอยางรวดเร็ว ตาม

มตองการของพ้ืนท่ี และไดมาตรฐานสากล หากมีการหยุดชะงักของกระบวนการตามภารกิจสําคัญจะกระทบถึง

ประชาชนผูรับบริการของกรมฯ ซ่ึงอธิบดีไดกําหนดนโยบายการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกร

  

ผนปฏิบัติราชการประจําปรวมท้ังกระบวนการทํางานท่ีสําคัญและจําเปนตาง  ๆท่ีชวยใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีตองการ สวนกิจกรรมท่ีไมจําเปนหรือไมกอใหเกิดมูลคาก็ทําการลดหรือปรับปรุงข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยาง

มีการกําหนดจุดควบคุมใน
การกํากับ ติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานและการใชจาย

(Estimate SM : ESM) 
มีการกําหนดเปนตัวชี้วัดสําคัญของกรมฯ เชน

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม โดยกองคลังควบคุม ติดตาม กํากับรายงานการเบิกจายเงินของทุก
ดหนวยงานใหเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปารายเดือน รายไตรมาส 

ผูบริหารจะติดตามผลการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดในการประชุมผูบริหาร
Monday Breakfast Meeting)5) การนิเทศงานโดย

งคุณวุฒิและนําผลการติดตาม ควบคุม ไปปรับแผนปฏิบัติการ เพ่ือปองกันและแกปญหาอยางมีคุณภาพ ทําให
ไดผลลัพธของกระบวนการเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาใน

ดมีการกําหนดมาตรฐาน เพ่ือควบคุมไมใหเกิดขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน เชน การพัฒนา

6 หนวยงานในป 2555 

ท่ีมีตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 

ISO 15189 หรือมาตรฐาน  ISO/IEC 

โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการใหดําเนินการตามมาตรฐานดังกลาว และการกําหนดมาตรฐานของ

กลุม ท่ีใหทุกหนวยงานเลือกใชตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพ่ือสรางความม่ันใจกอนสงถึง

ประชาชนหรือเครือขายการทํางานการกําหนดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการใหหนวยงานปฏิบัติ รวมท้ังการดําเนินการ

รรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได มีหนวยงาน

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ มีการจัดวางระบบการควบคุม

และการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูงเพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุ

ยางประหยัดและคุมคา นอกจากนี้ยังนําหลักการบูรณาการการทํางานเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและความพึงพอใจของเครือขาย เชน การบูรณาการรวมกับกรมอนามัย 

สุขภาพจิต ในการดําเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข 

จในปจจุบันท่ีมีโอกาสหยุดชะงักอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติและสภาวะ

วิกฤตตาง  ๆดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางตอเนื่อง จึงไดมีการเตรียมการเพ่ือรองรับ

เพ่ือใหกรมฯ ยังคงดําเนินกระบวนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคใหกับประชาชนไดในระดับพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง

ปกปองชีวิต ลดผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการตอบสนองตอ

โดยคณะกรรมการยุทธศาสตรท่ี 4 การเตรียม

ความพรอมและดําเนินการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณฉุกฉินและภัยพิบัติอยางรวดเร็ว ตาม

หากมีการหยุดชะงักของกระบวนการตามภารกิจสําคัญจะกระทบถึง

องในการดําเนินงานขององคกร 



 

(Business Continuity Management : BCM) 

ภัยสุขภาพในสถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติอยางรวดเร็วตามความตองการของพ้ืนท่ีและไดมาตรฐานสากลโดย

ตัวชี้วัดใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคจัดทําแผนประคองกิจการภายในองคกร

BCP) และ Incident Management Plans (IMP) 

สถานการณฉุกเฉินท่ีทําใหการปฏิบัติงานตามปกติตองหยุดชะงักภารกิจสําคัญจะสามารถดํา

กลับมาดําเนินการในเวลาท่ีเหมาะสมโดยใชทรัพยากร คน เงิน สิ่งของ ใหสอดรับกับปญหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได และ

สามารถประเมินการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และนําไปสูการปรับปรุงตอไป

จากการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีไดรับการสนับสนุนและผลักดันจากผูบริหารทุกระดับ ทําใหกรมฯ 
ผลงานเดนเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติอยางตอเนื่อง ในทุกประเภท รวมถึงผลักดันผลงานสูระดับสากล 
เพ่ือเพ่ิมคุณคาของผลงานและกอใหเกิดประโยชนสุขกับประชาช
จังหวัดพิษณุโลก ไดรับรางวัลชนะเลิศ (
สงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินเก่ียวกับนโยบายผานกลไกนวัตกรรม
decisions through innovative mechanism
“Community Participation for Effective Malaria Management in Tha Song Yang Di” 
ดานบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือลดความเจ็บปวยดวยโรคมาลาเรียในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงอําเภอทาสองยางจังหวัดตากเปนการ
ดําเนินงานเชิงรุกท่ีทําใหการพัฒนาระบบคุณภาพในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคมาลาเรียเปนรูปธรรม ประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการไดงาย ไดรับบริการท่ีรวดเร็ว
พัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ
2556 

ความสําเร็จของการจัดการกระบวนการของกรมฯ นั้น มีปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 

ท่ีสําคัญ คือ 1) การมีวิสัยทัศนของผูบริหารมีการกําหนดทิศทาง นโยบายท่ีชัดเจนในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิผล สรางบรรยากาศในการทํางานสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ทุกระดับพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานจนเกิดนวัตกรรม 

ออนไลน ทําใหไดรับขอมูล ขอเสนอแนะ จากบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุงกระบวนการทํางาน

กรมฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การพัฒนาศักยภาพทุกเครือขายท่ีทํางานรวมกัน โดยมีการนําขอเสนอแนะ

ถอดบทเรียนของเครือขายมาพัฒนาการทํางานรวมกัน ท้ังดานองคความรู และสัมพันธภาพตางๆ และ 

ระบบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการติดตามผลงาน

ใหสามารถทราบปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และปรับปรุงข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

จากผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของกรมฯ เปนท่ีประจักษจากผลงานการปองกันควบคุมโรค

ท่ีสําคัญๆ ท่ีไดผลักดันงานเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีสําคัญของคนไทย ใหประสบความสําเร็จ

มาเปนลําดับ สงผลใหโรคและภัยสุขภาพหลายโรคลดลง อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังคงประสบปญหาโรคติดตออุบัติใหม 

โรคไมติดตอเรื้อรัง อีกท้ังภัยสุขภาพตางๆ  ท่ียังเกิดข้ึนตามสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ระบบสุขภาพโดยรวมท่ีจะตองชวยกันดําเนินงานใหประชาชนไดรับบริการและสามารถ ลดโรค ลดเสี่ยง ลดตาย ในท่ีสุด
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(Business Continuity Management : BCM) ภายใตยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและดําเนินการปองกันควบคุมโรค

ภัยสุขภาพในสถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติอยางรวดเร็วตามความตองการของพ้ืนท่ีและไดมาตรฐานสากลโดย

กัดกรมควบคุมโรคจัดทําแผนประคองกิจการภายในองคกร (Business 

Incident Management Plans (IMP) โดยอางอิงมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 เพ่ือใหม่ันใจวาในกรณีท่ีมี

สถานการณฉุกเฉินท่ีทําใหการปฏิบัติงานตามปกติตองหยุดชะงักภารกิจสําคัญจะสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องหรือ

กลับมาดําเนินการในเวลาท่ีเหมาะสมโดยใชทรัพยากร คน เงิน สิ่งของ ใหสอดรับกับปญหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได และ

สามารถประเมินการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และนําไปสูการปรับปรุงตอไป 

จากการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีไดรับการสนับสนุนและผลักดันจากผูบริหารทุกระดับ ทําใหกรมฯ 
ผลงานเดนเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติอยางตอเนื่อง ในทุกประเภท รวมถึงผลักดันผลงานสูระดับสากล 

เพ่ิมคุณคาของผลงานและกอใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนอยางแทจริง ดังเชนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 
(1 st Place Winner)United Nations Public Service Awards 

สงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินเก่ียวกับนโยบายผานกลไกนวัตกรรม (Fostering participation in policy
decisions through innovative mechanisms)จากผลงาน มาลาเรีย :การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ 
Community Participation for Effective Malaria Management in Tha Song Yang Di” 

บริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือลดความเจ็บปวยดวยโรคมาลาเรียในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงอําเภอทาสองยางจังหวัดตากเปนการ
ดําเนินงานเชิงรุกท่ีทําใหการพัฒนาระบบคุณภาพในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคมาลาเรียเปนรูปธรรม ประชาชนสามารถ

ไดรับบริการท่ีรวดเร็วเปนกันเองและปลอดภัยซ่ึงขยายผลและตอยอดจากผลงาน 
บูรณาการ” ท่ีไดรับรางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ ระดับดีเดน ประจําป พ

ความสําเร็จของการจัดการกระบวนการของกรมฯ นั้น มีปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) 

การมีวิสัยทัศนของผูบริหารมีการกําหนดทิศทาง นโยบายท่ีชัดเจนในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิผล สรางบรรยากาศในการทํางานสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 2) การสงเสริมใหบุคลากร

ละปรับปรุงกระบวนการทํางานจนเกิดนวัตกรรม 3) การใชกลไกการสื่อสารท่ีหลากหลาย การใชสื่อสังคม

ออนไลน ทําใหไดรับขอมูล ขอเสนอแนะ จากบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุงกระบวนการทํางาน

การพัฒนาศักยภาพทุกเครือขายท่ีทํางานรวมกัน โดยมีการนําขอเสนอแนะ

ถอดบทเรียนของเครือขายมาพัฒนาการทํางานรวมกัน ท้ังดานองคความรู และสัมพันธภาพตางๆ และ 

ระบบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการติดตามผลงาน

ใหสามารถทราบปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และปรับปรุงข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

จากผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของกรมฯ เปนท่ีประจักษจากผลงานการปองกันควบคุมโรค

ปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีสําคัญของคนไทย ใหประสบความสําเร็จ

สงผลใหโรคและภัยสุขภาพหลายโรคลดลง อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังคงประสบปญหาโรคติดตออุบัติใหม 

โรคไมติดตอเรื้อรัง อีกท้ังภัยสุขภาพตางๆ  ท่ียังเกิดข้ึนตามสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงถือเปนความทาทายของกรมฯ และ

ระบบสุขภาพโดยรวมท่ีจะตองชวยกันดําเนินงานใหประชาชนไดรับบริการและสามารถ ลดโรค ลดเสี่ยง ลดตาย ในท่ีสุด

  

ภายใตยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและดําเนินการปองกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพในสถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติอยางรวดเร็วตามความตองการของพ้ืนท่ีและไดมาตรฐานสากลโดยกําหนด

(Business Continuity Plan : 

เพ่ือใหม่ันใจวาในกรณีท่ีมี

เนินการไดอยางตอเนื่องหรือ

กลับมาดําเนินการในเวลาท่ีเหมาะสมโดยใชทรัพยากร คน เงิน สิ่งของ ใหสอดรับกับปญหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได และ

จากการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีไดรับการสนับสนุนและผลักดันจากผูบริหารทุกระดับ ทําใหกรมฯ มี
ผลงานเดนเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติอยางตอเนื่อง ในทุกประเภท รวมถึงผลักดันผลงานสูระดับสากล 

นอยางแทจริง ดังเชนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 
1 st Place Winner)United Nations Public Service Awards 2014  ในสาขาการ

Fostering participation in policy-making 
การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ 

Community Participation for Effective Malaria Management in Tha Song Yang Di” ซ่ึงมีความโดดเดน
บริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือลดความเจ็บปวยดวยโรคมาลาเรียในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงอําเภอทาสองยางจังหวัดตากเปนการ

ดําเนินงานเชิงรุกท่ีทําใหการพัฒนาระบบคุณภาพในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคมาลาเรียเปนรูปธรรม ประชาชนสามารถ
และตอยอดจากผลงาน “มาลาเรีย: การ

ท่ีไดรับรางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ ระดับดีเดน ประจําป พ.ศ.

Key Success Factors)  

การมีวิสัยทัศนของผูบริหารมีการกําหนดทิศทาง นโยบายท่ีชัดเจนในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานได

การสงเสริมใหบุคลากร 

การใชกลไกการสื่อสารท่ีหลากหลาย การใชสื่อสังคม

ออนไลน ทําใหไดรับขอมูล ขอเสนอแนะ จากบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุงกระบวนการทํางานของ

การพัฒนาศักยภาพทุกเครือขายท่ีทํางานรวมกัน โดยมีการนําขอเสนอแนะจากการ

ถอดบทเรียนของเครือขายมาพัฒนาการทํางานรวมกัน ท้ังดานองคความรู และสัมพันธภาพตางๆ และ 5)การมี

ระบบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการติดตามผลงาน ทํา

ใหสามารถทราบปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และปรับปรุงข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

จากผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของกรมฯ เปนท่ีประจักษจากผลงานการปองกันควบคุมโรค 

ปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีสําคัญของคนไทย ใหประสบความสําเร็จ 

สงผลใหโรคและภัยสุขภาพหลายโรคลดลง อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังคงประสบปญหาโรคติดตออุบัติใหม  

ซ่ึงถือเปนความทาทายของกรมฯ และ

ระบบสุขภาพโดยรวมท่ีจะตองชวยกันดําเนินงานใหประชาชนไดรับบริการและสามารถ ลดโรค ลดเสี่ยง ลดตาย ในท่ีสุด 



 

ตัวอยางการเขียน 

ต้ังแตป พ.ศ.2553 เปนตนมา กรมฯ ไดเริ่มดําเนินการจัดทํากระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ

สนับสนุน ซ่ึงพิจารณาจาก6 หลักเกณฑดังนี้ 

รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนวิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ ยุทธศาสต

และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงทรัพยากรขององคกร สงผลตอประสิทธิผล

ประสิทธิภาพคุณคาของผลผลิตและบริการท่ีสงมอบใหแกผูรั

ทํางานขององคการ 5) ความถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขาราชการ 

ออกแบบกระบวนการท่ีสําคัญเพ่ือสงมอบผลผลิตและการบริการท่ีสรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

จากการประชุมผูบริหารและบุคลากรระดับตางๆ วิเคราะหกระบวนการท่ีตองใชในการสงมอบผลิตภัณฑบริการท่ี

สําคัญต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา โดยใชเครื่องมือ 

ตองการความคาดหวังของผูรับบริการ 

สรางคุณคา 7 กระบวนการ ไดแก กระบวนการวิจัยและพัฒนาองคความรูกระบวนการพัฒนาเครือขาย 

กระบวนการเสริมสรางพฤติกรรม ลดปจจัยเสี่ยงและภา

สาธารณสุข กระบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะดานกระบวนการพัฒนาระบบขาวกรองและภัยสุขภาพ และ

กระบวนการจัดทํามาตรฐานทางวิชาการ 

ทรัพยากรบุคคล กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ กระบวนการจัดการความรู และกระบวนการ

จัดการเงินและบัญชีดังภาพท่ี 6-1 
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ตัวอยางการเขียน Application Report สวนท่ี 2-2, 2-3 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 

เปนตนมา กรมฯ ไดเริ่มดําเนินการจัดทํากระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ

หลักเกณฑดังนี้ 1) นโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน หรือยุทธศาสตรของ

รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนวิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ ยุทธศาสตรของกรม

และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 3) การตอบสนองตอความตองการ 

าดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงทรัพยากรขององคกร สงผลตอประสิทธิผล

ประสิทธิภาพคุณคาของผลผลิตและบริการท่ีสงมอบใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ความถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขาราชการ 6) หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และนํามา

ออกแบบกระบวนการท่ีสําคัญเพ่ือสงมอบผลผลิตและการบริการท่ีสรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชุมผูบริหารและบุคลากรระดับตางๆ วิเคราะหกระบวนการท่ีตองใชในการสงมอบผลิตภัณฑบริการท่ี

ต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา โดยใชเครื่องมือ SIPOC มีปจจัยนําเขา คือ พันธกิจ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ความ

ตองการความคาดหวังของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียกฎหมายสําคัญ และความทาทาย มา

กระบวนการ ไดแก กระบวนการวิจัยและพัฒนาองคความรูกระบวนการพัฒนาเครือขาย 

กระบวนการเสริมสรางพฤติกรรม ลดปจจัยเสี่ยงและภาระโรค กระบวนการเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน

ะบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะดานกระบวนการพัฒนาระบบขาวกรองและภัยสุขภาพ และ

กระบวนการจัดทํามาตรฐานทางวิชาการ สําหรับกระบวนการสนับสนุน 4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการบริหาร

กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ กระบวนการจัดการความรู และกระบวนการ

  

กรมควบคุมโรค 
ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ป พ.ศ. 2558 

เปนตนมา กรมฯ ไดเริ่มดําเนินการจัดทํากระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ

นโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน หรือยุทธศาสตรของ

รของกรมฯ2) บทบาทภารกิจ

การตอบสนองตอความตองการ  

าดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงทรัพยากรขององคกร สงผลตอประสิทธิผลและ

บบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 4) ประสิทธิภาพการ

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และนํามา

ออกแบบกระบวนการท่ีสําคัญเพ่ือสงมอบผลผลิตและการบริการท่ีสรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชุมผูบริหารและบุคลากรระดับตางๆ วิเคราะหกระบวนการท่ีตองใชในการสงมอบผลิตภัณฑบริการท่ี

มีปจจัยนําเขา คือ พันธกิจ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ความ

มากําหนดกระบวนการ

กระบวนการ ไดแก กระบวนการวิจัยและพัฒนาองคความรูกระบวนการพัฒนาเครือขาย 

ะโรค กระบวนการเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน

ะบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะดานกระบวนการพัฒนาระบบขาวกรองและภัยสุขภาพ และ

กระบวนการ ไดแก กระบวนการบริหาร

กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ กระบวนการจัดการความรู และกระบวนการ



 

การพฒันา
ระบบราชการ

กระบวนการสร้างคุณค่า

เตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินดา้น
สาธารณสุข

วิจยัและพฒันาองค์
ความรู้

เสริมสร้างพฤติกรรม
สุขภาพ ลดปัจจยัเสี�ยง

และภาระโรค

บริหาร
จดัการ

ทรัพยากร
บุคคล

กระบวนการสนับสนุน

พฒันา
ระบบ
ขอ้มลู
และ

สารสนเทศ

-มหาวทิยาลยั
- แหล่ง
เงินทุนทั�ง
ในและ
ต่างประเทศ
- สํานกังาน
สถิติ
แห่งชาติ
- องคก์ร
ระหวา่ง
ประเทศ 
(WHO,
ILO,
UNDP,
CDC,
UNIFPA,
TUC,
UNAIDS)
- หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนใน
และนอก
ประเทศ

Supplier

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการ
พฒันานโยบาย
การเฝ้าระวงั 

ป้องกนัควบคุม
โรคและภยัสุขภาพ

ขอ้มูลความ
ตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย

Input

ขอ้มูลการ
เจ็บป่วยขยอง

ประชาชน

องคค์วามรู้ใน
และต่างประเทศ

งบประมาณ/
เงินทุน

วสัดุอุปกรณ์
และสิ�งอาํนวย
ความสะดวก

ผูเ้ชี�ยวชาญ
ภายนอก

คู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ

ภาพท่ี 6-1 การวิเคราะหออกแบบระบบงาน โดยใช 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ท่ีสําคัญตามกระบวนการ โดยนําผลการสํารวจความตองการความคาดหวังผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย การประชุม การ

รับฟงความคิดเห็น ขอรองเรียน ขอเสนอแนะและผลการตรวจประเมินภายในและภายนอกกรม

บุคลากร รวมกับขอกําหนดมาตรฐานสากลตางๆ  เพ่ือการรับรองคุณภาพ เชน

Health Regulation : IHR 2005, ISO 15189 : 2007

ของกระบวนการผลการดําเนินการตัวชี้วัดของกระบวนการท่ีกําหนดข้ึน 

ของกระบวนการ ดวย PDCA (Plan, Do, Check, Act)

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูบริหาร ประชุมวิชาการกรมฯ VDO Conference ,War room

ในป พ.ศ.2556 กรมฯ ไดดําเนินการปรับบทบาทภารกิจ และหนวยงานในสังกัด ใหสอดคลองกับทิศทางของ

การปฏิรูประบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะท่ีกรมฯเปนหน

ภัยสุขภาพ จึงไดทบทวนกระบวนการทํางานของกรมฯ

Chain ในการประชุมผูบริหารของกรมฯ และบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามากําหนดกระบวนการสรางคุณคา และ

กระบวนการสนับสนุนใหม ใหไดผลลัพธ 

ในกลุมเปาหมาย (Target group) ไดแก 

วัยทํางานฯลฯ)3) กลุมโรค (ท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอ

โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ) 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และการพัฒนาคุณภาพตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน

กรมฯโดยสื่อสารใหบุคลากรทุกหนวยงานภายในสังกัดกรม

 56 

กระบวนการบริหารจดัการองคก์ร

ระบบการจดัการ
เชิงยทุธศาสตร์

กระบวนการสื�อสาร
และประชาสมัพนัธ์

ระบบควบคุม
ตรวจสอบภายใน

กระบวนการสร้างคุณค่า

พฒันารูปแบบการ
บริการเฉพาะดา้น

กระบวนการพฒันา
เครือข่าย

พฒันาระบบข่าวกรอง
และภยัสุขภาพ

จดัทาํมาตรฐานทาง
วิชาการ

ตัวชี�วัดสําคัญของกระบวนการที�สร้างคุณค่า
1. จาํนวน งานวิจยั มาตรการ แนวทาง คู่มือการปฏิบติังาน

2.จาํนวนเครือข่ายเป้าหมายที�ไดรั้บการสนับสนุน 
เสริมสร้างศกัยภาพ และความเขม้แขง็ในการจดัการ 
ระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
3..มีขั�นตอนการเฝ้าระวงัและตอบโตสื้�อสารความเสี�ยงโรค
และภยัสุขภาพที�กรมฯ สามารถตอบโตต้ามเกณฑที์�กาํหนด
4.1 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
4.2  ร้อยละของจาํนวนที�มีทีมสอบสวนเคลื�อนที�เร็ว (SRRT)  คุณภาพ

4.3 แผนประคองกิจการ Business continuity plan : BCP
4.4 หน่วยงานที�ผ่านมาตรฐานและไดรั้บการรองรับ HR 2005
5.1 หน่วยงานที�ผ่านมาตรฐานและไดรั้บการรับรอง HA
5.2 หน่วยงานที�ผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรอง ISO 
หอ้งปฏิบติัการ 15189:2007

กระบวนการสนับสนุน

จดัการ
ความรู้

จดัการ
การเงิน

และ
บญัชี

ตัว ชี� วัด สําคัญของกระบวนการสนับสนุน
1.1 ร้อยละของกลุ่มผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

ที� มี ส่ วน ร่ วมในก า รกาํ หนดวิ สัย ทัศน์
1.2 ร้อยละของบุคลากรมารับรู้ และเขา้ใจต่อวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ เป้าหมายการใหบ้ริการ ผลผลิต ยทุธศาสตร์
2. ขอ้มูลบุคลากร กรมควบคุมโรค เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง ครบถว้น
3. ร้อยละแผนงาน/โครงการที�มีตวัชี�วดัและเป้าหมาย 

สอดคลอ้งตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ขององคก์ร

องคค์วามรู้ดา้น

การเฝ้าระวงั

มาตรฐานดา้น
การเฝ้าระวงั 
ป้องกนั 
ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ

รูปแบบการ
ถ่ายทอดองค์

ความรู้

Output

ระบบการเตือน
ภยัโรคและภยั
สุขภาพกบัการ
ตอบโตภ้าวะ

ฉุกเฉิน

แนวทางการ
พฒันาเครือข่าย

ขอ้มูล ณ วนัที� 

การวิเคราะหออกแบบระบบงาน โดยใช SIPOC Model กรมควบคุมโรค ป พ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรวมกับเจาภาพหลักตามกระบวนการ

โดยนําผลการสํารวจความตองการความคาดหวังผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย การประชุม การ

รับฟงความคิดเห็น ขอรองเรียน ขอเสนอแนะและผลการตรวจประเมินภายในและภายนอกกรมฯ รวมท้ังความคิดเห็นของ

บุคลากร รวมกับขอกําหนดมาตรฐานสากลตางๆ  เพ่ือการรับรองคุณภาพ เชน Hospital Accreditation :HA, International 

Health Regulation : IHR 2005, ISO 15189 : 2007 หองปฏิบัติการ มาพิจารณาจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญและออกแบบ

ของกระบวนการผลการดําเนินการตัวชี้วัดของกระบวนการท่ีกําหนดข้ึน และนํามาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(Plan, Do, Check, Act) รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสื่อสารกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย บุคลากรกรมฯ อยางตอเนื่องเพ่ือการปรับปรุงผลการดําเนินงานผานเวทีประชุม

VDO Conference ,War room สงผลใหกรมฯ มีผลลัพธการดําเนินการภาพรวมท่ีดีข้ึน

กรมฯ ไดดําเนินการปรับบทบาทภารกิจ และหนวยงานในสังกัด ใหสอดคลองกับทิศทางของ

การปฏิรูประบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะท่ีกรมฯเปนหนวยงานหลักในการเฝาระวัง ปองกัน

ภัยสุขภาพ จึงไดทบทวนกระบวนการทํางานของกรมฯ ท่ีตองใชสงมอบผลิตภัณฑบริการท่ีสําคัญ โดยวิเคราะห 

ในการประชุมผูบริหารของกรมฯ และบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามากําหนดกระบวนการสรางคุณคา และ

กระบวนการสนับสนุนใหม ใหไดผลลัพธ (Outcome) ของการปฏิบัติตามพันธกิจ คือ ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย 

ไดแก 1) กลุมเสี่ยง (ตามสภาวะการเสี่ยงแบบตางๆ) 

ท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอ)4) พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย (ชุมชน หมูบาน โรงแรม 

 เพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินการตามความคาดหวัง ความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และการพัฒนาคุณภาพตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน

หบุคลากรทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมฯ ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันดังภาพท่ี 

  

องคค์วามรู้ดา้น

ระวงั

มาตรฐานดา้น
การเฝ้าระวงั 
ป้องกนั 
ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ

รูปแบบการ
ถ่ายทอดองค์

ความรู้

Output

ระบบการเตือน
ภยัโรคและภยั
สุขภาพกบัการ
ตอบโตภ้าวะ

ฉุกเฉิน

แนวทางการ
พฒันาเครือข่าย

ผู้รับบริการ
-ประชาชน
- ชุมชน
- หน่วยงาน
ภาครัฐ
- หน่วยงาน
ภาคเอกชน
- สถาบนัการศึกษา

- องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น
- หน่วยงาน
ต่างประเทศ
- ผูป้ระกอบการ

customer

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

-ประชาชนผูไ้ดรั้บ 
     ผลกระทบ
- รัฐบาล  (ครม.)
- สื�อมวลชน
- ชุมชน NGO
- รัฐบาลต่างประเทศ

ขอ้มูล ณ วนัที� 25- 26 มกราคม2553  

กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2553 

รวมกับเจาภาพหลักตามกระบวนการ ไดจัดทําขอกําหนด

โดยนําผลการสํารวจความตองการความคาดหวังผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย การประชุม การ

รวมท้ังความคิดเห็นของ

l Accreditation :HA, International 

หองปฏิบัติการ มาพิจารณาจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญและออกแบบ

นํามาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสื่อสารกับ

บุคลากรกรมฯ อยางตอเนื่องเพ่ือการปรับปรุงผลการดําเนินงานผานเวทีประชุม

เนินการภาพรวมท่ีดีข้ึน 

กรมฯ ไดดําเนินการปรับบทบาทภารกิจ และหนวยงานในสังกัด ใหสอดคลองกับทิศทางของ 

วยงานหลักในการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและ

ท่ีตองใชสงมอบผลิตภัณฑบริการท่ีสําคัญ โดยวิเคราะห Value 

ในการประชุมผูบริหารของกรมฯ และบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามากําหนดกระบวนการสรางคุณคา และ

ของการปฏิบัติตามพันธกิจ คือ ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย  

 2) กลุมวัย (เด็กวัยรุน 

ชุมชน หมูบาน โรงแรม 

ารดําเนินการตามความคาดหวัง ความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และการพัฒนาคุณภาพตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของ

ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันดังภาพท่ี 6-2 



 

ภาพท่ี 6-3การกําหนดผลผลิตและบริการ

ภาพท่ี 6-2 Value Chain กรมควบคุมโรค ตามประกาศกรมฯ เรื่อง สายโซแหงคุณคา

  
การออกแบบกระบวนการพิจารณาใหสามารถสงมอบคุณคาไดตาม
1. พิจารณาวากระบวนการนั้นสงมอบผลผลิตและบริการไปใหใคร เปนผูรับบริการภายในหรือภายนอกกรมฯ 

(OP 2ข7) ซ่ึงจะจัดเปนกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการสรางคุณคา หรือเปนการสงมอบใหกระบวนการถัดไป
2. กําหนดใหชัดเจนวาความตองการและคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียคืออะไร เพ่ือจะ

ท่ีเหมาะสม เพราะมีการทํางานรวมกับ
จากโรคและภัยสุขภาพ ดังภาพท่ี 6-3
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การกําหนดผลผลิตและบริการ 

 

กรมควบคุมโรค ตามประกาศกรมฯ เรื่อง สายโซแหงคุณคา
เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2557 

การออกแบบกระบวนการพิจารณาใหสามารถสงมอบคุณคาไดตาม Value Chain 
พิจารณาวากระบวนการนั้นสงมอบผลผลิตและบริการไปใหใคร เปนผูรับบริการภายในหรือภายนอกกรมฯ 

ซ่ึงจะจัดเปนกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการสรางคุณคา หรือเปนการสงมอบใหกระบวนการถัดไป
กําหนดใหชัดเจนวาความตองการและคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียคืออะไร เพ่ือจะ

ไดกําหนดผลผลิต (Output) ท่ีชัดเจนของกระบวนการ
3. ออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหสามารถผลิตและสง

มอบบริการ ท่ีมีคุณลักษณะตรงตามผลผลิต
กําหนดไว โดยออกแบบใหสอดคลองกับความสามารถ และ
ทรัพยากรท่ีมีอยูขององคการผลผลิตและบริการของกรมฯ 
จําแนกตามประเภทของกระบวนการหลัก 
ประกอบดวยผลิตภัณฑวิชาการ การบริการเฉพาะดานท่ีได
มาตรฐาน รายงานสถานการณโรคและขาวกรอง ฐานขอมูลโรคและ
ภัยสุขภาพ2) การเตรียมความพรอมของกระบวนการ มีระบบ
เตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพ 
และขับเคลื่อน ทําใหประชาชนมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม

การทํางานรวมกับเครือขายตางๆ ไดตามมาตรฐาน สงผลใหประชาชนลดเสี่ยงลดโรค ลดตาย
3 

  

  

 

กรมควบคุมโรค ตามประกาศกรมฯ เรื่อง สายโซแหงคุณคา (Value Chain) 

Value Chain ดังนี ้
พิจารณาวากระบวนการนั้นสงมอบผลผลิตและบริการไปใหใคร เปนผูรับบริการภายในหรือภายนอกกรมฯ  

ซ่ึงจะจัดเปนกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการสรางคุณคา หรือเปนการสงมอบใหกระบวนการถัดไป 
กําหนดใหชัดเจนวาความตองการและคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียคืออะไร เพ่ือจะ

ท่ีชัดเจนของกระบวนการ 
ออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหสามารถผลิตและสง

มอบบริการ ท่ีมีคุณลักษณะตรงตามผลผลิต(Output)ท่ีได
กําหนดไว โดยออกแบบใหสอดคลองกับความสามารถ และ

ผลผลิตและบริการของกรมฯ 
จําแนกตามประเภทของกระบวนการหลัก 1)การสรางเครื่องมือ 
ประกอบดวยผลิตภัณฑวิชาการ การบริการเฉพาะดานท่ีได
มาตรฐาน รายงานสถานการณโรคและขาวกรอง ฐานขอมูลโรคและ

การเตรียมความพรอมของกระบวนการ มีระบบการ
เตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพ 3) สื่อสาร

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
ประชาชนลดเสี่ยงลดโรค ลดตาย



 

4. จากผลผลิตกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนผลักดันใหเกิดคุณภาพในการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6-4คุณภาพของการเฝาระวัง

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6-5คุณภาพของการปองกัน

 
 
 

ภาพ
คุณภาพของการควบคุม

 
5. ทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานของกระบวนการท่ีไดออกแบบมาวาสามารถปฏิบัติงานไดและใหผล

ลัพธตามผลผลิตท่ีกําหนดไวหรือไม ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เหมาะสม 

กระบวนการสรางคุณคาจะผลักดันใหเกิดกลไกการเฝาระวัง ปองกัน
ผลผลิตของกระบวนการสรางคุณคา ตองคํานึงถึงการปฏิบัติงานไดจริง ลดความซํ้าซอน
ข้ันตอนใหสั้นลง ตลอดจนใชเวลาและทรัพยากรใหคุมคา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดังภาพท่ี 
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จากผลผลิตกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนผลักดันใหเกิดคุณภาพในการ
ควบคุมโรค ดังนี้  

 

คุณภาพของการเฝาระวัง 

คุณภาพของการเฝาระวัง ประกอบดวย การมี
ขอมูลถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีความแมนยําของการพยากรณโรคเพ่ือให
สามารถชี้เปาหมายกอนเกิดเหตุได อีกท้ังมีการ
สื่อสารผานชองทางท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ
เครือขายท่ีมีคุณภาพดังภาพท่ี6-4

คุณภาพของการปองกัน 

คุณภาพของการปองกัน ประกอบดวย การมีขอมูล
ในการตัดสินใจท่ีครบถวน ถูกตอง ทันเวลา มี
มาตรการเชิงรุกท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ สามารถ
ตอบสนองไดอยางรวดเร็วพรอมท้ังมีการสื่อสารความ
เสี่ยงท่ีครอบคลุมโดยทีมงานและเครือขายท่ีเพียงพอ
มีศักยภาพในการปองกันและครอบคลุมพ้ืนท่ีทุก
ระดับเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสมดังภาพท่ี6-5 

ท่ี 6-6
คุณภาพของการควบคุม 

คุณภาพของการควบคุม ประกอบดวย การมีบุคลากร
และทีมงานท่ีมีความรู ทักษะความเชี่ยวชาญในการ
กําหนดคูมือ มาตรการ แนวทางการดําเนินงานท่ีมี
มาตรฐานนําไปสูการบังคับใชมาตรการและกฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการมีกลไกติดตาม ประเมินผล
ท่ีมีความตอเนื่องและบูรณาการรวมกับพหุภาคี
ภาพท่ี6-6 

ทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานของกระบวนการท่ีไดออกแบบมาวาสามารถปฏิบัติงานไดและใหผล
ลัพธตามผลผลิตท่ีกําหนดไวหรือไม ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึงพิจารณาออกแบบกระบวนการ หรือปรับให

กระบวนการสรางคุณคาจะผลักดันใหเกิดกลไกการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
ผลผลิตของกระบวนการสรางคุณคา ตองคํานึงถึงการปฏิบัติงานไดจริง ลดความซํ้าซอนของกระบวนการ การปรับลด
ข้ันตอนใหสั้นลง ตลอดจนใชเวลาและทรัพยากรใหคุมคา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดังภาพท่ี 6-7 

  

จากผลผลิตกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนผลักดันใหเกิดคุณภาพในการ

ประกอบดวย การมี
ขอมูลถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีความแมนยําของการพยากรณโรคเพ่ือให
สามารถชี้เปาหมายกอนเกิดเหตุได อีกท้ังมีการ
สื่อสารผานชองทางท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ

4 

ประกอบดวย การมีขอมูล
ในการตัดสินใจท่ีครบถวน ถูกตอง ทันเวลา มี
มาตรการเชิงรุกท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ สามารถ
ตอบสนองไดอยางรวดเร็วพรอมท้ังมีการสื่อสารความ
เสี่ยงท่ีครอบคลุมโดยทีมงานและเครือขายท่ีเพียงพอ 

รปองกันและครอบคลุมพ้ืนท่ีทุก
ระดับเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม

 

ประกอบดวย การมีบุคลากร
และทีมงานท่ีมีความรู ทักษะความเชี่ยวชาญในการ
กําหนดคูมือ มาตรการ แนวทางการดําเนินงานท่ีมี

นําไปสูการบังคับใชมาตรการและกฎหมายท่ีมี
การมีกลไกติดตาม ประเมินผล
และบูรณาการรวมกับพหุภาคีดัง

ทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานของกระบวนการท่ีไดออกแบบมาวาสามารถปฏิบัติงานไดและใหผล
รวมถึงพิจารณาออกแบบกระบวนการ หรือปรับให

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
ของกระบวนการ การปรับลด

ข้ันตอนใหสั้นลง ตลอดจนใชเวลาและทรัพยากรใหคุมคา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน



 

การสื่อสารกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน กรมฯ 
เขาใจ และเผยแพรในเว็บไซตใหกับทีมงานและบุคลากรภายในกรมฯ ทราบถึงหลักการในการออกแบบและข้ันตอน
กระบวนการฯ เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการทํางานและสามารถปรับใช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
กระบวนการ 
สรางคุณคา 

มีข
อม

ูลถู
กต

อง 
คร

บถ
วน

 ท
ันเว

ลา
 

วิจัยและพัฒนาองคความรู / 
พัฒนามาตรฐานกฎหมาย / 
พัฒนารูปแบบบริการเฉพาะดาน / 
พัฒนาขาวกรองและการพยากรณโรคและภัย
สุขภาพ 

/ 

เตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข  - 
สื่อสารความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคและภัย
สุขภาพ 

/ 

ถายทอดความรูโรคและ ภัยสุขภาพ / 
บังคับใชกฎหมาย  - 
พัฒนาเครือขาย  - 

 

ภาพท่ี 6-8 

 

กระบวนการสรางคุณคา 
 

 

*วิจัยและพัฒนาองคความรู 
  

*พัฒนามาตรฐานกฎหมาย 
  

*พัฒนารูปแบบบริการเฉพาะดาน  
 

*พัฒนาขาวกรองและการพยากรณ 
โรคและภัยสุขภาพ 
 

*เตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุข 
  

*สื่ อสารความเสี่ ยงปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมโรคและภัยสุขภาพ 
  

*ถายทอดความรูโรคและภัยสุขภาพ 
 

*บังคับใชกฎหมาย 
  

*พัฒนาเครือขาย 
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การสื่อสารกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน กรมฯ ไดใชเวทีการประชุม เพ่ือชี้แจง
เขาใจ และเผยแพรในเว็บไซตใหกับทีมงานและบุคลากรภายในกรมฯ ทราบถึงหลักการในการออกแบบและข้ันตอน

ใชเปนมาตรฐานในการทํางานและสามารถปรับใชตามบริบทของแตละหนวยงาน

เฝาระวัง ปองกัน 

คว
าม

แม
นยํ

าขอ
งกา

รพ
ยาก

รณ
โรค

 

ชี้เป
าก

อน
เกิด

เหตุ
 

ชอ
งท

างก
ารส

ื่อส
ารท

ี่เหม
าะส

มก
ับ

กล
ุมเป

าห
มา

ย 

เคร
ือข

ายท
ี่มีคุ

ณภ
าพ

 

ขอ
มูล

ในก
ารตั

ดส
ินใจ

ที่ค
รบ

ถว
น ถู

กต
องแ

ละ
ทัน

เวล
า 

มีม
าตร

การ
เชิง

รุก
ที่เ

หม
าะส

มก
ับเห

ตุก
ารณ

 

การ
สื่อ

สาร
คว

าม
เสี่ย

งท
ี่คร

อบ
คล

ุม 

มีท
ีมงา

นแ
ละ

เคร
ือข

ายท
ี่เพ

ียงพ
อม

ีศัก
ยภ

าพ
 

ในก
ารป

องก
ันแ

ละ
คร

อบ
คล

ุมพ
ื้นท

ี่ทุก
ระดั

บ 

ปร
ะช

าชน
กล

ุมเป
าห

มา
ยม

ีพฤ
ติก

รรม
สุข

ภา
พท

ี่
เหม

าะส
ม 

มีบ
ุคล

ากร
แล

ะท
ีมงา

นท
ี่มีค

วาม
รูท

ักษ
ะ 

/ - / - / / /  - /  -
 - - / - - /  - /  - /
 - - / /  - /  -  - / /
/ / / / / / / / / /

 -  -  - / / / / /  - /
 -  - / /  - / / / / /

 - - / / /  - / / / /
 -  - / /  - / / / / /
 -  - / /  -  -  - /  - /

8 การออกแบบเพ่ือระบุขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ

 

ภาพท่ี 6-7 Outcome จากการสรางคุณคา 

  

ไดใชเวทีการประชุม เพ่ือชี้แจงทําความ
เขาใจ และเผยแพรในเว็บไซตใหกับทีมงานและบุคลากรภายในกรมฯ ทราบถึงหลักการในการออกแบบและข้ันตอนของ

แตละหนวยงาน 

ควบคุม 

มีบ
ุคล

ากร
แล

ะท
ีมงา

นท
ี่มีค

วาม
รูท

ักษ
ะ 

มีค
วาม

เชี่ย
วช

าญ
 

มีม
าตร

การ
 แน

วท
างท

ี่มีม
าตร

ฐาน
 

การ
บัง

คับ
ใช

กฎ
หม

ายท
ี่มีป

ระส
ิทธิ

ภา
พ 

มีก
ลไก

การ
ติด

ตา
ม ป

ระเ
มิน

ผล
ที่ม

ีคว
าม

ตอ
เนื่

อง 

มีก
ารบ

ูรณ
ากา

รร
วม

กับ
เคร

ือข
าย 

พห
ุภา

คี 

 - /  -  -  - 
/ /  - - / 
/ /  -  -  - 
/ / / / / 

/ / / / / 
/ /  - / / 

/ /  - - / 
/ / / / / 
/ /  - / / 

การออกแบบเพ่ือระบุขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ 



 

 ในการจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญกรมฯคํานึงถึงคุณคาท่ีสงมอบใหกับผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวน
เสียใหเกิดการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ใ
เชน กระบวนการวิจัยและพัฒนาองคความรู ดาน
ของการพยากรณโรค/ชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับกลุม
ตัดสินใจท่ีครบถวน ถูกตองและทันเวลา
ปองกันคํานึงถึงทีมงานและเครือขายท่ีเพียงพอมีศักยภาพในการปองกันและครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับ
คํานึงถึง มีบุคลากรและทีมงานท่ีมีความรูทักษะมีความเชี่ยวชาญ
ประเมินผลท่ีมีความตอเนื่อง/มีการบูรณาการรวมกับเครือขาย พหุภาคี
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ขอกําหนดท่ีสําคัญกรมฯคํานึงถึงคุณคาท่ีสงมอบใหกับผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวน
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในทุกกระบวนการ รวมกับเครือขายและเขตบริการสุขภาพ 

เชน กระบวนการวิจัยและพัฒนาองคความรู ดานการเฝาระวังคํานึงถึง มีขอมูลถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
ชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดานการปองกันคํานึงถึง

กตองและทันเวลา/มีมาตรการเชิงรุกท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย/เครือขายท่ีมีคุณภาพ ดานการ
คํานึงถึงทีมงานและเครือขายท่ีเพียงพอมีศักยภาพในการปองกันและครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับ

คํานึงถึง มีบุคลากรและทีมงานท่ีมีความรูทักษะมีความเชี่ยวชาญ/มีมาตรการ แนวทางท่ีมีมาตรฐาน
มีการบูรณาการรวมกับเครือขาย พหุภาคี (ดังภาพ 6-8)  (6.1 (ก)

  

ขอกําหนดท่ีสําคัญกรมฯคํานึงถึงคุณคาท่ีสงมอบใหกับผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวน
รวมกับเครือขายและเขตบริการสุขภาพ 

เฝาระวังคํานึงถึง มีขอมูลถูกตอง ครบถวน ทันเวลา/ความแมนยํา
เปาหมาย ดานการปองกันคํานึงถึงขอมูลในการ

อขายท่ีมีคุณภาพ ดานการ
คํานึงถึงทีมงานและเครือขายท่ีเพียงพอมีศักยภาพในการปองกันและครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับดานการควบคุม

ท่ีมีมาตรฐาน/มีกลไกการติดตาม 
)) 
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