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เอกสาร
• ข้อมูลผู้สมัคร
• ลักษณะส าคัญขององค์การโดยสรุป
• แบบประเมินตนเอง
• ตัวชีว้ัดผลลัพธ์
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เอกสาร
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• Application Report

ขัน้ตอนการตรวจพจิารณารางวัล



การสมัครรางวัล









เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลรายหมวด



การก าหนดตัวชีว้ัดผลลัพธ์การด าเนินการ และ
การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการสมัครรางวัล  

ขัน้ตอนที่ 1 



หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ

7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลส่วนราชการ 
และแผนปฏบิัตงิาน 

ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลส่วนราชการ
และแผนปฏบิัตงิาน 
• ด้านผลผลิตและการบริการตามพนัธกจิ

หลักของส่วนราชการ 
• การน ายุทธศาสตร์ไปปฏบิตัิ

7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก. ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
• การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย



7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล และการบรรลุพนัธกิจ

• ตัวชีวั้ดตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ
• ตัวชีวั้ดตามเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
• ตัวชีวั้ดตามผลผลติงบประมาณ
• ตัวชีวั้ดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกจิของจังหวัด
• ตัวชีวั้ดของการบรรลุแผนงานและโครงการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
• ตัวชีวั้ดตามการบริหารความเส่ียง
• ตัวชีวั้ดการรับรู้ เข้าใจ และการน าแผนไปปฏบัิต ิ



7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ร้อยละความพงึพอใจจ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ร้อยละความไม่พงึพอใจจ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย
• จ านวนข้อร้องเรียน
• จ านวนค าชมเชย 
• จ านวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึน้
• จ านวนการบริการใหม่
• จ านวนช่องทางการให้บริการ
• ตัวชีวั้ดที่แสดงให้เหน็ประโยชน์หรือคุณค่าที่ ผู้รับบริการได้รับ (เช่น ต้นทุน

การรับบริการที่ลดลง ระยะเวลาในการรับบริการที่ลดลง เป็นต้น)



หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
• ขีดความสามารถและอัตราก าลัง

บุคลากร
• บรรยากาศการท างาน 
• การท าให้บุคลากรมีความผูกพนั 
• การพฒันาบุคลากรและการพฒันาผู้น า

ของส่วนราชการ 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการ
ก ากับดูแล 

ก. ผลลัพธ์ด้านการน าส่วนราชการ การ
ก ากับดูแลส่วนราชการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
• การน าส่วนราชการ 
• การก ากับดูแลส่วนราชการ 
• กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
• การประพฤตปิฏบิัตติามหลักนิตธิรรม 

ความโปร่งใส และจริยธรรม 
• สังคมและชุมชน 



7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

• ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะเพิ่มขึน้ 
• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
• ร้อยละความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน และวัสดุอุปกรณ์ที่

หน่วยงานจัดหาให้ 
• จ านวนวันในการพัฒนาของบุคลากรแต่ละคน
• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลและค าชมเชย 
• ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ
• ร้อยละของอัตราการลาออก /โอนย้าย 



7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดแูลส่วนราชการ

• ร้อยละของความพงึพอใจต่อผู้บริหาร 
• จ านวนรางวัลทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
• ระดับความเช่ือม่ันของผู้รับบริการต่อส่วนราชการ
• ผลตรวจจากหน่วยงานภายนอกและภายในแยกตามหน่วยงาน 
• จ านวนข้อเสนอแนะที่น าไปแก้ไขปรับปรุง 
• ร้อยละของข้อร้องเรียนทางวนัิยที่ได้รับการแก้ไข 
• จ านวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับด้านความไม่โปร่งใส จริยธรรม
• ร้อยละความพงึพอใจของสังคมชุมชนที่มีต่อการด าเนินการสนับสนุน

ชุมชน



หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิ และ
การเตบิโต

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิ และ
การเตบิโต 
• ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และ

การเงนิ 
• การเตบิโต 

7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการปฏบิัตกิาร 
• ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 
• การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ข. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• การจัดการห่วงโซ่อุปทาน



7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและการเตบิโต

• ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ 
• ร้อยละของการประหยัดพลังงาน 
• ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
• ร้อยละความส าเร็จของการประเมนิความคุ้มค่า 



7.6 : ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• ร้อยละความส าเร็จของตัวชีว้ัดที่ส าคัญของกระบวนการ
• ร้อยละความส าเร็จของการรักษาระยะเวลามาตรฐาน
• เสถียรภาพของระบบ IT (จ านวนครัง้ของระยะเวลาที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

อัตราการป้องกันไวรัส/การถูกบุกรุกจากแฮกเกอร์ได้ส าเร็จ)
• จ านวนนวัตกรรม/การปรับปรุงกระบวนการ 
• ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน ทดลอง ตรวจรับรอง
• ต้นทุนการบริการและการบริหารที่ลดลง
• ระยะเวลารอคอยเฉล่ียที่ลดลง
• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
• จ านวนครัง้ในการซ้อมแผนฉุกเฉินต่อปี 
• ระยะเวลาที่ไม่สามารถด าเนินการได้จากภาวะฉุกเฉิน 
• ระยะเวลาที่ใช้ในการเคล่ือนย้าย 
• ต้นทุนในการให้บริการลดลง  



แนวทางการเขียนรายงานหมวด 

กระบวนการ



Integrated Management System

เนือ้หาในรายงานจงึต้องเช่ือมโยงระหว่างกันตัง้แต่โครงร่างองค์กร การ
บริหารจัดการ เช่ือมโยงไปถงึผลลัพธ์ขององค์กร ไม่ใช่การด าเนินการที่
แยกส่วน แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างท า ไม่สอดประสานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และไม่เสริมความส าเร็จซึ่งกันและกัน ท าให้ยากที่จะเป็นเลิศ

โครงร่างองค์กร กระบวนการ ผลลัพธ์



Approach Deployment

Learning Integration

แนวทางการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ สอดคล้องตามเกณฑ์
ก าหนด

การน าแนวทางไปปฏบิัตอิย่าง
สม ่าเสมอ ในทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประเมนิและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการ การแบ่งปัน
ความรู้ การสร้างนวัตกรรม

แนวทางสอดคล้องตามความ
ต้องการขององค์กร (โครงร่างและ
ข้อก าหนด) 



เกณฑ์การให้คะแนน 
หมวดที่ขอรับรางวัล



Approach - แนวทาง
0 – 5 % ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบ มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน

10 – 25%
แสดงให้เหน็ว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพืน้ฐานของหัวข้อ

30 – 45%
แสดงให้เหน็ว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดพืน้ฐานของหัวข้อ

50 – 65%
แสดงให้เหน็ว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ

70 – 85%
แสดงให้เหน็ว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดต่างๆ ของหัวข้อ

90 – 100%
แสดงให้เหน็ว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดต่าง ๆ   ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์



Deployment - การน าไปปฏบิัติ
0 – 5 % ไม่มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัต ิหรือมีเพยีงเล็กน้อย

10 – 25%
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัตเิพียงแค่ในขัน้เร่ิมต้นใน
เกือบทุกพืน้ หรือ หน่วยงาน ซึ่งเป็น อุปสรรคต่อ การบรรลุข้อ ก าหนด
พืน้ฐานของหวัข้อ

30 – 45%
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัตถิงึแม้ว่าบางพืน้ที่หรือบาง
หน่วยงานเพิ่งอยู่ในขัน้เร่ิมต้น

50 – 65%
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัตเิป็นอย่างดี ถงึแม้ว่าอาจ
แตกต่าง กันในบางพืน้ที่หรือบางหน่วยงาน

70 – 85%
การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อไปปฏบิัตเิป็นอย่างดีโดยไม่มีความ
แตกต่างที่ส าคัญ

90 – 100%
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิตัอิย่างสมบรูณ์โดยไม่มี
จุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ ส าคัญในพืน้ที่หรือหน่วยงานใด ๆ



Learning - การเรียนรู้
0 – 5 % ไม่แสดงให้เหน็ว่ามีแนวคดิในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเม่ือเกิดปัญหา

10 – 25%
แสดงให้เหน็ว่าเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากการตัง้รับปัญหามาเป็นแนวคดิในการปรับปรุง
ทั่วๆ ไป

30 – 45%
แสดงให้เหน็ว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่
ส าคัญ

50 – 65%
มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเร่ิมมี การใช้
การเรียนรู้ในระดับองค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่
ส าคัญ

70 – 85%

มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การ
เรียนรู้      ในระดับองค์กรเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการจัดการ  มีการ แสดงให้เหน็อย่าง
ชัดเจนว่าการวเิคราะห์และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดี
ขึน้และการสร้างนวัตกรรม

90 – 100%

มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การ
เรียนรู้ ในระดับ องค์กรเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการจัดการทั่วทัง้ส่วนราชการ  มีการ
แสดงให้เหน็อย่างชัดเจน ว่าการวเิคราะห์และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กรผลักดัน
ให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึน้และการสร้างนวัตกรรมทั่วทัง้ส่วนราชการ



Integration – บูรณาการ

0 – 5 % 
ไม่แสดงให้เหน็ว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กร 
แต่ละพืน้ที่  หรือหน่วยงานด าเนินการอย่างเอกเทศ

10 – 25%
มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพืน้ที่หรือหน่วยงานอื่น 
โดยส่วนใหญ่เกดิจากการร่วมกันแก้ปัญหา

30 – 45%
เร่ิมมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพืน้ฐาน
ของส่วนราชการ ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หมวดอื่น ๆ

50 – 65%
มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของส่วน
ราชการ ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หมวดอื่นๆ

70 – 85%
มีแนวทางที่บรูณาการกับความต้องการของส่วนราชการ ตามที่ระบไุว้ใน
เกณฑ์หวัข้ออื่น ๆ

90 – 100%
มีแนวทางที่บรูณาการกับความต้องการของส่วนราชการเป็นอย่างดี
ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หวัข้ออื่นๆ



เกณฑ์การให้คะแนน 
หมวดที่ไม่ขอรับรางวัล



Approach - แนวทาง
0 – 5 % ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบ มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน

10 – 25%
แสดงให้เหน็ว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดพืน้ฐานของหัวข้อ

30 – 45%
แสดงให้เหน็ว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิผลที่
ตอบสนองต่อข้อก าหนดพืน้ฐานของหัวข้อ



Deployment - การน าไปปฏบิัติ

0 – 5 % 
ไม่มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัต ิหรือมีเพียง
เลก็น้อย

10 – 25%
มีการน าแนวทางไปถ่าย  ทอดเพื่อน าไปปฏบิัตเิพียงแค่ในขัน้
เร่ิมต้นในเกือบทุกพืน้หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ การ
บรรลุข้อ ก าหนดพืน้ฐานของหัวข้อ

30 – 45%
มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัตถิงึแม้ว่าบางพืน้ที่
หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขัน้เร่ิมต้น



Result – ผลลัพธ์

0 – 5 % 
ไม่แสดงให้เหน็ว่ามีแนวคดิในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเม่ือ
เกดิปัญหา  ไม่แสดงให้เหน็ว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันในระดับองค์กร 

10 – 25%

แสดงให้เหน็ว่าเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากการตัง้รับปัญหามา
เป็นแนวคดิในการปรับปรุง    ทั่วๆ ไป สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับพืน้ที่หรือหน่วยงานอ่ืนจากการร่วมกัน
แก้ปัญหา

30 – 45%
แสดงให้เหน็ว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมิน
และปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ ตอบสนองต้องการพืน้ฐาน
ของส่วนราชการ



แนวทางการเขียนรายงานหมวด 

ผลลัพธ์ 



Level Trend

Comparison Integration

ผลการด าเนินการในปัจจุบันของ
ตัววัดที่เหมาะสม 

อัตราการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
หรือความต่อเน่ืองที่ดี 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับ
สารสนเทศขององค์กรอื่น (คู่แข่ง 
คู่เทียบ) 

ตัวชีวั้ดมีความสอดคล้อง และแยก
ประเภทชัดเจน (ตามกลุ่ม
ผู้รับบริการ บุคลากร สถานที่
กระบวนการ) 



รูปแบบ ข้อดี ข้อจ ากัด

กราฟ ดูง่าย ประเมนิผลง่าย 
เปรียบเทียบผลได้ง่าย เหน็
แนวโน้มได้ง่าย

กนิเนือ้ที่กว่า

ตาราง ใส่ข้อมูลได้มากในพืน้ที่ที่จ ากัด เหน็แนวโน้มยาก 
เปรียบเทียบยากกว่า

36

รูปแบบการแสดงผลลัพธ์



ตัวอย่างของการเขียนกราฟที่ดี 



องค์ประกอบของกราฟที่ดี 

• ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทัง้สองแกนและหน่วยวัดอย่างชัดเจน
• มีการแสดงรายละเอียดและแนวโน้มของตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ
• แสดงผลลัพธ์ในช่วงเวลาหลายๆ ปี 
• ลูกศรชีแ้สดงให้เหน็ว่าแนวโน้มที่เพิ่มขึน้เป็นสิ่งที่ดีส าหรับตัวชีวั้ดนี ้
• แสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน 
• แสดงการคาดการณ์ผลการด าเนินงานที่จะเกดิขึน้ รวมถงึแสดงผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึน้ จากการปรับปรุง หรือการสร้างนวัตกรรม 



สิ่งที่ควรเขียนในการพรรณนากราฟ

• อธิบายความส าคัญของผลลัพธ์นี ้(Importance) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ต่อพนัธกจิ ความท้าทาย ความต้องการลูกค้า 
พนักงาน ปัจจยัส าคัญในการแข่งขัน เป็นต้น

• พรรณนาว่าท าไมถงึเลือกแสดง Segment นี ้
• พรรณนาวธีิการที่ใช้ในการค านวณค่าคาดการณ์
• พรรณนาจุดเด่นที่ส าคัญของผลลัพธ์ เช่นผลลัพธ์ที่โดดเด่น 

แนวโน้มที่โดดเด่น เชื่อมโยงกับกระบวนการปรับปรุงที่ส าคัญ
ในหมวด 1-6 เพื่อแสดง cause & effect

• พรรณนาเหตุผลประกอบเพื่ออธิบายสถานการณ์ผิดปกต ิ
เช่น ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของโลก เป็นต้น

• พรรณนาว่าท าไมจงึเลือกเปรียบเทียบกับค่าเปรียบเทียบนี ้

Integration

Level & 
Trend

Comparison
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เกณฑ์การให้คะแนน 
หมวดผลลัพธ์



Level - ระดับ

0 – 5 % 
ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ หรือมี ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเร่ืองที่รายงาน
ไว้

10 – 25%
มีการรายงานผลลัพธ์น้อยเร่ือง มีการปรับปรุงบ้าง และ/หรือ 
เร่ิมมีระดับผลการด าเนินการที่ดีน้อยเร่ือง

30 – 45%
มีการรายงานถงึการปรับปรุงต่างๆ และ/หรือ มีระดับ ผลการ
ด าเนิน การที่ดีในหลายเร่ืองตามที่ระบุไว้ใน ข้อก าหนดของ
หัวข้อ



Trend - แนวโน้ม

0 – 5 % 
ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดง
แนวโน้ม ในทางลบ

10 – 25% ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม

30 – 45% แสดงให้เหน็ว่าเร่ิมมีการพัฒนาของแนวโน้ม



Comparison - เปรียบเทยีบ
0 – 5 % ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชงิเปรียบเทยีบ

10 – 25% ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชงิเปรียบเทยีบ

30 – 45% แสดงให้เหน็ว่าเร่ิมมีสารสนเทศเชงิเปรียบเทยีบ



Integration - บูรณาการ

0 – 5 % 
ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเร่ืองที่มีความส าคัญต่อความ
ต้องการที่ส าคัญของส่วนราชการ

10 – 25%
มีการรายงานผลลัพธ์น้อยเร่ืองที่มีความส าคัญต่อความ
ต้องการที่ส าคัญของส่วนราชการ

30 – 45%
มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเร่ืองที่มีความส าคัญต่อความ
ต้องการที่ส าคัญของส่วนราชการ



กำรพัฒนำสู่ควำมโดดเด่น 

หมวด 1 การน าองค์การและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม



หมวด 1 การน าองค์การ



(1) วิสัยทศัน์และค่านิยม 

• การด าเนินการในการก าหนดวสัิยทัศน์และค่านิยม 
• การถ่ายทอดวสัิยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏบัิตโิดยผ่าน ระบบการน า

องค์การ ไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือองค์การที่
เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การปฏบัิตตินของผู้บริหารของส่วนราชการที่แสดงให้เหน็ถงึความ
มุ่งมั่นต่อค่านิยมของส่วนราชการ



ระบบการน าองค์การ









การส่ือสารและถ่ายทอดวิสัยทศัน์ ค่านิยม

สิ่งที่
ส่ือสาร

ช่องทาง
วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ ความถี่ กลุ่ม
เป้าหมาย



การส่งเสริมค่านิยม

ค่านิยม ความหมาย พฤตกิรรมที่
ต้องการ

โครงการ
กิจกรรม

ตัวชีว้ัด



การส่งเสริมค่านิยม

ค่านิยม ความหมาย พฤตกิรรมที่ต้องการ แนวปฏบิัติ
ความ
ซื่อสัตย์
(Integrity)

ความสอดคล้อง
กับนโยบาย 
กฎหมาย และ
ความต้องการ
ของลูกค้า 

• มีความซ่ือสัตย์
และความ
รับผิดชอบ 

• การรักษาสัญญา 
และความลับ 
รวมถงึกล้า
เปิดเผยสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง 

• การตรวจประเมนิ
ด้านต่างๆ 

• การตรวจประเมนิ
ของลูกค้า 

• การตรวจประเมนิ
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

• การทบทวนความ
เส่ียง 



(2) การส่งเสริมการประพฤตปิฏบิัตติามหลักนิตธิรรม ความโปร่งใส 
และความมีจริยธรรม 

การปฏิบัตติน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เหน็ถงึความมุ่งมั่น
ต่อการประพฤตปิฏิบัตติามหลักนิตธิรรม ความโปร่งใส และความมี
จริยธรรม



การปฏิบัตติามหลักธรรมาภบิาล



แนวปฏิบัตติามหลักธรรมาภบิาล

หลักธรรมาภบิาล แนวปฏิบัติ ตัวชีว้ัด
1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ

3. หลักการตอบสนอง

4. หลักภาระความ
รับผิดชอบ



(3) การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน 

• การท าให้ส่วนราชการมีความยั่งยืน 
• การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกดิการบรรลุพันธกจิ การปรับปรุงการ

ด าเนินการของส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับ
บุคคล

• การสร้างวัฒนธรรมการท างานในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม การบรรุวัตถุประสงค์ 
และความคล่องตัวขององค์การ

• การถ่ายทอดเรียนรู้ระดับองค์การ และพัฒนาผู้น าในอนาคต



การสรา้ง สภาพแวดลอ้ม (3 M)

Mutual
Trust

Mutual
Respect

Mutual
Benefits

ความไว้วางใจกันและกัน

การเคารพซึ่งกันและกัน

ประโยชน์ร่วมกัน



(4) การส่ือสาร 

• การส่ือสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ทั่วทัง้องค์การและ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ

• การกระตุ้นให้เกดิการส่ือสารที่ตรงไปตรงมา สองทศิทาง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่ือสาร ให้ทราบถงึการตัดสนิใจที่
ส าคัญ

• การสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมในการให้รางวัล และยกย่องชมเชย 
เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการด าเนินการที่ดีและให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



ช่องทางการส่ือสารและการส่ือสาร 



(5) การท าให้เกิดการปฏิบัตอิย่างจริงจัง 

• การท าให้เกดิการปฏบิัต ิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุวสัิยทัศน์ 

• การสร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ 



(6) ระบบการก ากับดแูลองค์การ 

• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัตงิานของส่วนราชการ 
• ความรับผิดชอบด้านการเงนิ และการป้องกันการทุจริต และประพฤตมิิ

ชอบ 
• การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



(7) การประเมินผลการด าเนินการ 

• การประเมนิผลการด าเนินการของผู้บริหารส่วนราชการ รวมทัง้ระบบ 
ก ากับดูแลองค์การ 

• การใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการข้างต้นไปพัฒนาต่อ และ
ปรับปรุงประสทิธิผลของระบบการน าองค์การ



การประเมนิผลผู้บริหาร



(8) การประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

• การด าเนินการในกรณีที่การบริการและการปฏบิัตงิานมีผลกระทบใน
เชงิลบต่อสังคม 

• การคาดการณ์ล่วงหน้าถงึความกังวลของสาธารณะที่มีต่อการบริการ
และการปฏิบัตงิาน ทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต

• การเตรียมการเชงิรุกอย่างไรถงึความกังวลและผลกระทบเหล่านี ้
รวมถงึการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละใช้กระบวนการจัดการห่วง
โซ่อุปทานที่มีประสทิธิผล 



การประพฤตปิฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ

• กปศ.ใช้การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือวเิคราะห์และจดัการผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกดิขึน้จากการด าเนินงาน ผสมผสานกับค ่านิยม I2SMART 
ช่วยส่งเสริมให้บุคล ากรมีความเป็นมืออ าชีพและรับผดิชอบต่อ

• สังคม ดงันัน้ ความกังวลของชุมชนและสังคมที่ตรวจพบโดย MAGDATA ถกู
ก าหนดเป็นปัจจยัน าเข้าที่ส าคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีก ารทบท
วนเป็นประจ าในช่วงไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ

• กปศ.ทบทวน แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการผลกระทบทางลบต่อสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง และเกดินวัตกรรมใหม่ๆ เช่น กรณีการควบคุมโรคไข้หวัดนก 
มาตรการ X-ray พืน้ที่ ระบบการเลีย้งแบบ Compartmentalization System 
เป็นต้น



การประพฤตปิฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ

• กปศ.ให้ความส าคัญกับการผลติสนิค า้ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภยัต่อ
ผู้บริโภคและระบบการผลติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลติ 
เน่ืองจากการผลติปศุสัตว์มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมทุกขัน้ตอน จงึ
ก าหนดให้ประเดน็ดังกล่าวเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญในก ารออกแบบ
กระบวนการเพื่อป้องกันไม่ให้เกดิผลกระทบทางลบต่อสังคม

• กปศ.ใช้มาตรการเชงิรุกจดัการกับผล กระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้ต่อสงัคม 
โดยการจดัการครอบคลุมตัง้แต่ก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินการ
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม โดยวเิคราะห์ จดัท าและด าเนินการตาม
มาตรการป้องกัน การตดิตามประเมนิผล ทบทวนปรับปรุง ดังภาพที่ 1.2-2

• ตัวอย่าง กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดและเป้าหมายในการจดัการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึน้จากการด าเนินการของ กปศ. ดังตารางที่ 1.2-2



การจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม



(8) การประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

• กระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม 
ระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดหรือดีกว่า 

• การก าหนดกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์ที่ส าคัญ เร่ืองความ
เส่ียงที่ เกี่ยวข้องกับการบริการ และการปฏิบัตงิาน



(9) การประพฤตปิฏิบัตอิย่างมีจริยธรรม 

• การส่งเสริมและสร้างความม่ันใจว่าการปฏิบัตกิารทุกด้านของส่วน
ราชการมีการประพฤตปิฏิบัตอิย่างมีจริยธรรม 

• กระบวนการ และตัววัดหรือตัวชีวั้ดที่ส าคัญอะไร ในการส่งเสริมและ
ก ากับดูแลให้มี การประพฤตปิฏบัิตอิย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้าง
การก ากับดูแลทั่วทัง้องค์การ รวมทัง้ในการปฏสัิมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

• การก ากับดูแลและด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าที่ขัดต่อหลัก
จริยธรรม



(10) ความผาสุกของสังคม 

• การน าเร่ืองความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหน่ึงใน
ยุทธศาสตร์และการปฏบิัตกิารประจ าวัน

• การสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกจิ



Sustainable Development Goals (SDGs)



(11) การสนับสนุนชุมชน 

• การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญของส่วนราชการให้มีความเข้มแข็ง
• ชุมชนที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
• วธีิการในการก าหนดชุมชนดังกล่าว รวมถงึวธีิการ ก าหนดกจิกรรมที่

ส่วนราชการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถงึกจิกรรมที่ใช้ประโยชน์ของ
สมรรถนะหลักของส่วนราชการ 

• การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรในการ
ด าเนินการ



การสนับสนุนชุมชน

กปศ.ก าหนดชุมชนที่มีความส าคัญโดยพจิารณาจาก ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
รอบๆ หน่วยงานหรือชุมชนที่อยู่ในเขตพืน้ที่ปฏบิตังิ านของ กปศ. ซึ่งหน่วยงาน
ในพืน้ที่จะค้นหาความต้องการของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนในพืน้ที่มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเหน็และก าหนดกจิกรรมที่ต้องการให้ด าเนินการ 
จากนัน้หน่วยงานจะพจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสม ที่ผ่านมา กปศ.ได้
ด าเนินกจิกรรมต ่างๆ เช่น (1) โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน (2) กองทุน
พฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทรุกันดาร (กพด.กปศ.) (3) ตัง้ศูนย์ฟ้ืนฟสูัตว์เลีย้ง
ในพืน้ที่หน่วยง านของ กปศ. (4) เปิดพืน้ที่ของหน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (5) จดัร้านค้าจ าหน่ายผลติภณัฑ์คุณภาพดีที่
เกดิขึน้จากการด าเนินงานของ กปศ.บริการประช าชนในร าค าประหยดั (6) 
สนับสนุนบุคล ากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านไปเป็นวทิยากรหรือ
คณะกรรมการต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญให้แก่หน่วยงานและองค์การต่างๆทัง้
ภาครัฐและเอกชนรวมถงึภาคประช าสังคม



ประเดน็ที่โดดเด่น หมวด 1

• ภาวะผู้น ามิได้จ ากัดเฉพาะความโดดเด่นของตวัผู้น า 
แต่สะท้อนจากผู้ท างานทุกระดบั

• ผลงานแสดงถึงการตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
สังคม

• ผู้ปฏบิตังิานร่วมมือมุ่งม่ัน ด้วยความเข้าใจเป้าหมาย
ร่วมกัน มีระบบการส่ือสารที่ดี

• ลักษณะการท างานประสานเกือ้กูลต่อกัน ผู้น า
สนับสนุน



ประเดน็ที่ต้องปรับปรุง หมวด 1

• วิสัยทศัน์ไม่ชัดเจน ไม่แสดงว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
สัมฤทธ์ิได้อย่างไร

• ยังไม่ชัดเจนว่าผู้น าส่งเสริมและส่ือให้ผู้ปฏบิัตดิ าเนินการ
อย่างไร

• ขาดการทบทวนประเมินระบบการน าองค์การเพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพ

• ขาดความชัดเจนในประเดน็เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการด าเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ
อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และยั่งยืน



กรณีไม่ได้สมัครขอรับรางวัล หมวด 1



1.1 ก. วิสัยทศัน์ ค่านิยม และพันธกิจ

• การก าหนดวสัิยทัศน์ ค่านิยม และการส่ือสารถ่ายทอดสู่การปฏบิัตไิป
ยังบุคลากร  ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ 
หรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การส่งเสริมการปฏบิัตติามหลักนิตธิรรม ความโปร่งใส และความมี
จริยธรรม

• การสร้างสภาพแวดล้อมให้บรรลุพันธกจิ การปรับปรุงผลงาน 



1.1 ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการขององค์การ

• บทบาทผู้บริหารในการส่ือและจูงใจเพื่อให้เกดิความผูกพันทั่วทัง้
องค์การ

• การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุวสัิยทัศน์



1.2 ก. การก ากับดแูลองค์การ

• การด าเนินการระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี ด้านการปฏิบัตงิาน 
ด้านการเงนิ และการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ



1.2 ข. การประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม

• การปฏิบัตติามพันธกจิโดยค านึงถงึกฎหมายและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
o วธีิการและมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกดิขึน้ต่อสังคม 

และมีการเตรียมการเชงิรุก มีกระบวนการ ตัววัด และ
เป้าประสงค์ที่ส าคัญในการด าเนินการ

o กจิกรรมและโครงการสนับสนุนชุมชน



ตัวอย่างของ Early Result หมวด 1

• บุคลากรมีการประพฤตปิฏิบัตติามค่านิยม
• บรรลุวสัิยทัศน์ และทศิทางที่ก าหนดไว้ 
• เกดิความร่วมมือระหว่างองค์การที่เก่ียวข้องและผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเช่ือม่ันด้านธรรมาภบิาล

ขององค์การ 
• มีความคล่องตัวในการบริหารงานขององค์การ
• สามารถแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ลดความเสียหาย ความสูญเสียจากการ

ท างานและผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้



กำรพัฒนำสู่ควำมโดดเด่น 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
และการส่ือสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 



Strategy

การวางแผน
ยุทธศาสตร์

การน า
ยุทธศาสตร์ไป

ปฏบิัติ

การตดิตามและ
ปรับเปล่ียน



(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

• ขัน้ตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ และผู้เก่ียวข้องที่ส าคัญ
• กรอบเวลาของการวางแผนระยะสัน้และระยะยาว
• การท าให้กระบวนการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับ

กรอบเวลาดังกล่าว 
• การค านึงถงึความต้องการของส่วนราชการในด้านความคล่องตัว และ

ความยืดหยุ่นในการปฏิบัตกิาร



Corporate Planning Framework – Singapore Custom





ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์





(2) นวัตกรรม 

• การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
• การก าหนดโอกาสเชงิยุทธศาสตร์ และโอกาสเชงิยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ

ของส่วนราชการคืออะไร 



(3) การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 

• การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศที่เก่ียวกับ 
องค์ประกอบส าคัญต่อไปนี ้

• ความท้าทายเชงิยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
• ความเส่ียงที่คุกคามต่อความยั่งยืนของส่วนราชการ 
• จุดบอดที่อาจเกดิขึน้ในกระบวนการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์และใน

สารสนเทศ
• ความสามารถของส่วนราชการในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ



(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของส่วนราชการ 

• การตัดสนิใจเร่ืองระบบงาน และระบบงานที่ส าคัญของส่วนราชการมี
อะไรบ้าง 

• การตัดสนิใจว่ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส่งมอบและพันธมิตร 
โดยมีการค านึงถงึสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และสมรรถนะหลัก
ของผู้ส่งมอบและ พันธมติรที่มีศักยภาพ

• การก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของส่วนราชการ





(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

• วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของส่วนราชการ ให้ระบุกรอบ
เวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถงึเป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร์

• การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในด้านผลผลติและบริการ ผู้รับบริการ และ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่งมอบและพันธมติร และการปฏบัิตกิารที่ได้วางแผน



(6) การพจิารณาวัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 

• ตอบสนองความท้าทายเชงิยุทธศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

• ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลติและบริการ 
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และโอกาสในการ

สร้างสมรรถนะใหม่ 
• สร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความท้าทายในระยะสัน้และระยะยาว 
• สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ





(7) การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

• วธีิการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
• แผนปฏบิัตกิารที่ส าคัญทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของส่วนราชการมี

อะไรบ้าง 
• ความสัมพันธ์ของแผนกับวัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์







(8) การน าแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัต ิ

• การถ่ายทอดแผนปฏบัิตกิารสู่การปฏบัิตทิั่วทัง้ส่วนราชการ ไปยัง
บุคลากร ผู้ส่งมอบ และพันธมติรที่ส าคัญเพ่ือให้ม่ันใจว่าส่วนราชการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  

• การท าให้ม่ันใจว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏบิัตกิารจะ
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 
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(9) การจัดสรรทรัพยากร 

• การดูแลให้ม่ันใจว่าทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอ่ืน ๆ มีพร้อม
ใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัตกิารจนประสบความส าเร็จและบรรลุ
พันธะผูกพันในปัจจุบัน 

• วธีิการจัดสรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัตกิาร 
• การจัดการความเส่ียงด้านการเงนิและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผน เพื่อ

ท าให้เกดิ ความม่ันใจถงึความส าเร็จของส่วนราชการ 



การก าหนดบริบท

การระบุความเส่ียง

การวเิคราะห์

การประเมนิผล

การจัดการความเส่ียง

การเฝ้า
ตดิตามและ
การทบทวน

การส่ือสาร
และการ
แนะน า

กระบวนการบริหารความเส่ียง (ISO 31000)



(10) แผนด้านทรัพยากรบุคคล 

• แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารระยะสัน้ และระยะยาว

• แผนดังกล่าวได้ค านึงถงึผลกระทบต่อบุคลากร และความเปล่ียนแปลง
ที่อาจเกดิขึน้เก่ียวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากร 



(11) ตวัวัดผลการด าเนินการ 

• ตัววัดหรือตัวชีวั้ดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ที่ใช้ตดิตามความส าเร็จ
และประสิทธิผลของแผนปฏิบัตกิาร มีอะไรบ้าง 

• การท าให้ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏบิัตกิาร เสริมให้ส่วน
ราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน 



(12) การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัตกิาร 

การปรับแผน และน าแผนปฏิบัตกิารใหม่ไปปฏิบัตไิด้โดยอย่างรวดเร็ว ใน
กรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน 



ขีดความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงอย่างฉับไว
และความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัตกิาร

ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏบิัตกิาร

(Strategy)

การจัดสรร
ทรัพยากร
(Resource)

การปฏิบัตกิาร
(Operation)

ความคล่องตัว (Agility)



(13) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

• การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว ตามตัวชีวั้ดผลการด าเนินการที่ส าคัญ

• ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ เม่ือเปรียบเทียบกับผลที่คาดการณ์
ของคู่แข่ง/คู่เทียบ หรือของส่วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 
และเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเทียบเคียงที่ส าคัญ 

• การด าเนินการหากพบว่ามีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่
เทียบ หรือกับส่วนราชการ ในระดับที่เทียบเคียงกันได้



ประเดน็ที่โดดเด่น หมวด 2

• ความชัดเจนครบถ้วนของแผนที่มีข้อมูลสนับสนุน
• การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ
• ความเข้าใจแผนและการรับรู้บทบาทร่วมกัน
• การตดิตามทบทวนและปรับปรุง
• การสนับสนุนและการบรรลุผลตามแผน



ประเดน็ที่ต้องปรับปรุง หมวด 2

• ไม่แสดงระบบงานและกลยุทธ์ที่สนับสนุนการ
ด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทศัน์

• กลยุทธ์ที่เสนอไม่หนักแน่น ไม่น่าจะตอบสนองปัญหา
และความท้าทายได้เพยีงพอ

• กลยุทธ์การด าเนินการไม่สอดรับแผนยุทธศาสตร์ และ
ไม่ชัดเจนเร่ืองบทบาทของผู้ปฏบิตัิ



กรณีไม่ได้สมัครขอรับรางวัล หมวด 2



2.1 ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์

• การวางแผนยุทธศาสตร์
o การวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ ทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยาว พจิารณาการเปล่ียนแปลงที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต
• การวเิคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 

o การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการวางแผนยุทธศาสตร์



2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

• แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อบริบทที่เกี่ยวข้อง
o แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองความท้าทายเชงิยุทธศาสตร์ โอกาส

ในการสร้างนวัตกรรมในผลผลติและการบริการ / สร้างความ
สมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทัง้หมด



2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัตกิารและการถ่ายทอดสู่การปฏบัิติ

• การจัดท าแผนปฏิบัตกิารที่ส าคัญทัง้ระยะสัน้และระยะยาวที่ ก่อให้เกดิ
ผลตามวัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ โดยค านึงถงึความพร้อมของ
ทรัพยากร มีการก าหนดและตดิตามตัวชีวั้ดที่ชัดเจนที่ใช้ในการตดิตาม
ความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏบิัตกิาร



2.2 ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ

• การคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต
o การคาดการณ์ของผลลัพธ์ที่ส าคัญในระยะยาว



ตัวอย่างของ Early Result หมวด 2

• แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับลักษณะส าคัญขององค์การ (ความท้า
ทายเชงิยุทธศาสตร์ วสัิยทัศน์และพันธกจิ) ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปล่ียนแปลงที่อาจเกดิขึน้
ในอนาคต 

• แผนปฏบิัตกิารเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สารสนเทศ ความพร้อมของทรัพยากรที่ส่วนราชการมีอยู่ และ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยแสดงผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญให้เหน็แนวโน้มอย่างน้อย 3 ปี



กำรพัฒนำสู่ควำมโดดเด่น 

หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 





(1) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน 

• การรับฟัง ปฏสัิมพันธ์ และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อ ให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได้ รวมถงึการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับฟัง

• ความแตกต่างตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่วง
ของวงจรชีวติของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

• การค้นหาข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงที และน าไปใช้ในเร่ืองคุณภาพ
ของผลผลิต บริการ และการสนับสนุน



Compliance Satisfaction Delight

ข้อร้องเรียน ความพงึพอใจ
ไม่พงึพอใจ

ความผูกพนั

ความต้องการผู้รับบริการ







การรับฟังความต้องการ 

กปศ.ก าหนดช่องทางที่เหมาะสมในการเรียนรู้และรับฟัง CS & STH แต่ละ
กลุ่มได้แล้ว กปศ.จะด าเนินการจัดการข้อมูลที่เข้ามาทางช่องทางต่างๆ ที่
ก าหนดไว้ ดังนี ้(1) รวบรวมและบันทกึข้อมูลที่ได้รับจากทุกช่องทาง โดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามตารางที่ 3.1-1 (2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละ
ช่องทางด าเนินก ารวิเคราะห์และสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล (3) แจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ ได้แก่ ความต้องการ ความคาดหวัง ข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเหน็ ไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



การรับฟังความต้องการ 

จากการวเิคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน 
และข้อคดิเหน็ของ CS & STH พบว่าแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความ
คาดหวัง ดังตารางที่ OP1-1 กปศ.น าข้อมูลที่ได้ไปเป็นปัจจัยในการทบทวน
และวางแผนยุทธศาสตร์ ปรับปรุงกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ การแก้ข้อร้องเรียน ตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับง า
นบริการของ กปศ.ที่เพิ่มคุณค ่าให้แก่ CS & STH ส่งผลให้ กปศ.ได้รับ
รางวัลจาก ส.ก.พ.ร. อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551-2557 รวม 33 รางวัล



(2) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พงึมีในอนาคต 

การค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคต 
และของคู่แข่ง/คู่เทียบ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
และเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ เก่ียวกับผลผลติ บริการ และการสนับสนุน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



(3) ความพงึพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การประเมนิความพงึพอใจและการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ความแตกต่างกันของวธีิการระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

• การประเมนิดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ตอบสนองให้
เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างไรใน
ระยะยาว



E-B Metric System

Measurement



การทบทวนและปรับปรุงการวัดความพงึพอใจ (Learning)

คณะอนุกรรมการ หมวด 3 ได้ทบทวนและประเมนิวธีิการวัดความพงึพอใจ
และไม่พงึพอใจเป็นประจ าทุกสิน้ปีงบประมาณเพื่อปรับปรุงวธีิการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งรอบปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงข้อค าถามในแบบ
ส ารวจให้มีความสอดคล้องกับง านบริการของหน่วยงานมากขึน้ โดยให้แต่
ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการออกแบบ และปรับปรุงวธีิการส ารวจโดย
มุ่งเน้นให้หน่วยงานด าเนินการส ารวจความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของ 
CS & STH ภายหลังการรับบริการ ณ จุดบริการมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ป้อนกลับทันที และเพิ่มการส ารวจความคดิเหน็แบบออนไลน์ส าหรับบุคคล
ทั่วไปที่สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตได้ง่าย รวมถงึการโทรศัพท์สอบถาม
ผู้รับบริการเป็นรายบุคคลในกรณีที่ต้องการความเหน็จาก CS โดยเร็วหรือ
มีความต้องการข้อมูลการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจง



การน าข้อมูลวิเคราะห์ความพงึพอใจไปใช้งาน (Integration) 

ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับจากผู้ตอบแบบส ารวจ โดยเฉพาะข้อค าถาม
ปลายเปิดช่วยให้ กปศ.ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
น าไปเป็นปัจจัยในการคดินวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าที่เหนือความ
คาดหวังให้แก่ CS & STH ของ กปศ. ซึ่งจะเกดิความประทับใจตามมา
เสมอ เช่น การสร้างทีมบริการสุขภาพโคนม (Dairy Herd Health Unit : 
DHHU) ซึ่งเป็นผลมาจากเกษตรกรฟาร์มโคนม มีความต้องการเพิ่มผลติ
ภาพฟาร์ม กปศ.จงึได้ออกแบบทีมบริการส าหรับโคนมรูปแบบใหม่ โดยมี
นายสัตวแพทย์เป็นหัวหน้าทีมลงไปท างานประจ าร่วมกับเกษตรกรและ
สหกรณ์โคนม





การวัดความผูกพนั 

ปี 2558 กปศ. ได้เร่ิมวัดความผูกพันของ CS & STH โดยน าเคร่ืองมือ Net 
Promoter Score (NPS) มาประยุกต์ใช้โดยส ารวจไปพร้อมกับการส ารวจ
ความพงึพอใจและไม่พงึพอใจ พบว่า CS & STH มีความผูกพันต่อ กปศ. 
NPS = 42.86 (กลุ่ม Cf = 47.42 กลุ่ม Ce = 40.15 Cc = 7.14) เมื่อ
เปรียบเทียบค ่า NPS Leader – UK 2011 ซึ่งจัดท าโดย Net Promoter 
Benchmarking – Net Promoter Community พบว่า NPS ของ TV-LG = 39 
TV-Samsung = 35 Computer-Sony = 30 ซึ่งสามารถสะท้อนให้เหน็ถงึผล
การด าเนินการที่ดีมากของ กปศ.



Net Promoter Score (NPS)



(4) ความพงึพอใจเปรียบเทยีบกับคู่แข่ง/คู่เทยีบ 

การค้นหาสารสนเทศด้านความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อส่วนราชการเปรียบเทียบกับ
• ความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่แข่ง/คู่เทียบ 
• ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วน

ราชการอื่นที่มีต่อผลผลติหรือการบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับ
เทียบเคียงของลักษณะงานประเภทอื่น 



(5) ความไม่พงึพอใจ 

• การประเมนิความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การประเมนิดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

อนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้



(6) ผลผลิตและการบริการ 

การก าหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ผลผลติและการบริการ เพื่อ
• ตอบสนองความต้องการ และท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่ม

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ 
• ดงึดูดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่ รวมทัง้สร้างโอกาส

ในการขยายความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ปัจจุบัน 



(7) การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถงึบริการจาก 
ส่วนราชการและให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับผลผลติและการบริการ 

• รูปแบบและกลไกการส่ือสารที่ส าคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย   และความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

• การระบุข้อก าหนดที่ส าคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และการถ่ายทอดสู่การปฏบัิตไิปยังทุกคนและทุกกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้อง



(8) การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การใช้สารสนเทศเก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน 
ผลผลติและการบริการเพ่ือจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต 

• การน าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พงึมีในอนาคตประกอบการ 
พจิารณาดังกล่าว 

• การก าหนดว่า กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กลุ่มเป้าหมายใดจะได้รับความส าคัญและมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดผลการ
ด าเนินการที่ดีขึน้โดยรวม



(9) การจัดการความสัมพันธ์ 

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ 
• ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่และเพิ่มกลุ่มผู้รับบริการ 
• รักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบสนองความ

ต้องการ และท าให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงของวงจรชีวติ
ของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• เพิ่มความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ 







(10) การจัดการกับข้อร้องเรียน 

• การจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ท าให้ม่ันใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมี
ประสทิธิผล 

• การจัดการข้อร้องเรียนของส่วนราชการสามารถเรียกความเช่ือม่ันของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลับคืนมา และสร้างเสริมความพงึ
พอใจและการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 



การจัดการข้อร้องเรียน 



การจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีที่ผู้ร้องเรียนส่งเร่ืองโดยตรงมาที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน ศูนย์ฯจะด าเนินการตาม
ระเบียบฯ ดังนี ้(1) รับเร่ืองและบนัทกึข้อร้องเรียนเป็นหลักฐาน (2) แจ้งตอบรับใน
เบือ้งต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบทนัทว่ีาได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว (3) พจิารณาและจัดส่ง
เร่ืองให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง หรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนตามความเหมาะสม กรณีข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับนโยบาย จะ
น าเสนอผู้บริหาร พร้อมข้อมูลความเป็นมาของปัญหาและเสนอความเหน็ เพื่อให้
ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจส่ังการในการด าเนินการแก้ไขปัญหา (4) ตดิตาม
ความคืบหน้าทุก 15 วัน จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จหรือได้ข้อยุต ิ(5) 
จัดท ารายงานสรุปความคืบหน้าหรือผลการด าเนินการเสนอให้ผู้บริหาร ทราบภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน (6) จัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนประจ าปี
เสนอผู้บริหารทราบทุกสิน้ปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
และข้อคดิเหน็เพื่อการปรับปรุงพฒันาการจัดการข้อร้องเรียนของ กปศ.ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้



ประเดน็ที่โดดเด่น หมวด 3

• ความชัดเจนเก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
• มีข้อมูลครบถ้วนเก่ียวกับผู้รับบริการ
• การจัดล าดับความส าคัญในการบริการ
• มีแนวทางปฏบิตัต่ิอผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
• เกิดผลเป็นที่ประจักษ์และมีการพัฒนาต่อเน่ือง



ประเดน็ที่ต้องปรับปรุง หมวด 3 

• มีการรวบรวมข้อมูล แต่ขาดการวเิคราะห์ในรูป
สารสนเทศเพื่อน ามาตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ไม่ครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ขาดฐานข้อมูลที่ทนัการณ์เก่ียวกับผู้รับบริการ
• ขาดกลยุทธ์ในการด าเนินการกับแต่ละกลุ่มของ

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย



กรณีไม่ได้สมัครขอรับรางวัล หมวด 3



3.1 ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่อาจแตกต่างกันตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงผลผลิต
และบริการได้



3.1 ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผูกพนัของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การประเมนิความพงึพอใจ และความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถงึให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ตอบสนอง
ความคาดหวังและการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย



3.2 ก. ผลผลติ การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ผลผลติและบริการ
o การน าเอาสารสนเทศผู้รับบริการมาใช้ในการก าหนดและปรับ

ผลผลติและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ



3.2 ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การจัดการความสัมพันธ์
o การประชาสัมพันธ์ สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรักษาสัมพันธ์ และ
ตอบสนองความต้องการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การจัดการข้อร้องเรียน
o การจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และท าให้ม่ันใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข



ตัวอย่างของ Early Result หมวด 3

• มีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึน้ 
• มีการน าสารสนเทศและบทเรียนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและ

การบริการอย่างต่อเน่ือง 
• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียนได้

อย่างทันท่วงทีและมีประสทิธิผล 
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพงึพอใจ 
• มีข้อร้องเรียนลดลง ไม่เกดิข้อร้องเรียนซ า้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ส่วนราชการ 
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4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ

• การเลือก รวบรวม ตัววัดผลการด าเนินงาน เพื่อตดิตามผลการ
ปฏิบัตกิารประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ 
ซึ่งรวมถงึการตดิตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร



4.1 ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ

• การวเิคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการเพื่อประเมนิผลส าเร็จของ
ส่วนราชการ ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์
และแผนปฏบัิตกิารเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง



4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ

• มีการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและสร้างนวัตกรรม



4.2 ก. ความรู้ของส่วนราชการ

• การจัดการความรู้ 
o การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

แบ่งปันและน าวธีิปฏิบัตทิี่เป็นเลิศไปด าเนินการ



4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ข้อมูล สารสนเทศ มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย 
รวมถงึมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับผู้ใช้งาน
ทัง้ภายในและภายนอกส่วนราชการ
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• มีระบบการวัดผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การด าเนินการ 
• ข้อมูลครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย น าไปใช้วางแผนและตัดสนิใจได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 
• เกดิวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับองค์การและระดับบุคคล 
• การน าไปสู่การพัฒนาผลผลติ บริการ และกระบวนการที่เพิ่มคุณค่า

ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• มีระบบสารสนเทศที่ใช้งานง่ายทัง้ภายในและภายนอกองค์การ
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5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร

• แผนด้านทรัพยากรบุคคล
o การจัดท าแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
o การประเมนิความเปล่ียนแปลงที่อาจเกดิขึน้ที่เกี่ยวข้องกับความ

ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
o การน าแผนไปปฏบิัตเิพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ



5.1 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร

• สภาพแวดล้อมในการท างาน
o การดูแลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสุขภาพ

และสวัสดภิาพ และความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร มี
การประเมนิและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว



5.2 ก. ผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร

• ระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของบุคลากร สนับสนุนให้มีผลการ
ด าเนินงานที่ดี และสร้างความร่วมมือของบุคลากร



5.2 ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร

• การประเมนิความผูกพันและความพงึพอใจของแต่ละกลุ่มของบุคลากร



5.2 ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร

• การจัดท าระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของ
ส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง 

• การประเมนิประสทิธิผลและประสทิธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนา 
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• มีระบบงานและสมรรถนะที่สอดคล้องและน าไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์
ขององค์การ 

• มีสภาพแวดล้อมในการท างานและปลอดภัยเอือ้ต่อการปฏิบัตงิานที่ดีขึน้ 
• บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างานได้อย่างเตม็ที่เพื่อ

รองรับภารกจิในปัจจุบันและอนาคต 
• บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเตม็ใจในการปฏบิัตงิานเพื่อให้องค์การ

ประสบความส าเร็จ 
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6.1 ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ

• การก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการท างานที่ส าคัญ 

• วธีิการออกแบบผลผลติ การบริการ และกระบวนการท างานให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดที่ส าคัญทัง้หมด



6.1 ข. การจัดการกระบวนการ

• การน ากระบวนการไปปฏิบัติ
o การปฏิบัตงิานเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 
o การก าหนดตัววัดหรือตัวชีวั้ดผลการด าเนินการที่ส าคัญของ

กระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการควบคุม และปรับปรุง
กระบวนการ 

o การเชื่อมโยงกับผลการด าเนินการและคุณภาพของผลผลิตและ
การบริการที่ส่งมอบ



6.2 ก. การควบคุมต้นทุน

• การปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อปรับปรุงผลผลิต การบริการ และ
ผลการด าเนินการ และลดความผิดพลาด การท างานซ า้ และความ
สูญเสียของกระบวนการ



6.2 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (กำรเลือกผู้ส่งมอบ และท ำให้ม่ันใจว่ำผู้ส่ง
มอบมีคุณสมบัตแิละช่วยยกระดับผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร)



6.2 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน

• การเตรียมความพร้อมต่อภัยพบิัตหิรือภาวะฉุกเฉิน ได้ค านึงถงึการ
ป้องกัน ความต่อเน่ืองของการปฏบัิตกิาร และการท าให้คืนสู่สภาพเดมิ



6.2 ง. การจัดการนวัตกรรม

• การพจิารณาโอกาสในการสร้างให้เกดินวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ในกระบวนการท างาน
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• การออกแบบผลผลติ การบริการ และกระบวนการท างานมี
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดความผิดพลาด การท างานซ า้ 
และความสูญเสียของกระบวนการ 

• การบริการที่ส าคัญไม่สะดุดหยุดลงเมื่อเกดิสภาวะวกิฤต 
• เกดินวัตกรรมการปฏิบัตงิานที่ตอบสนองการบรรลุยุทธศาสตร์
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