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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award – PMQA)  

กรอบการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมองภาพองค์รวมทัง้ 7 หมวด เพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการให้เทยีบเท่ามาตรฐานสากล  

 

เคร่ืองมือตรวจสุขภาพและปรับปรุงองค์การ 
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1) ความเป็นระบบ (Systematic) คือ ความเป็นระบบของกระบวนการต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ ที่จะท าให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการไปได้อย่าง
ชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทัง้องค์การ  

2) ความยั่งยืน (Sustainable) คือ การแสดงให้เหน็ถงึความมุ่งมั่น มุ่งเน้นใน
การน ากระบวนการ ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏบัิตอิย่าง
สม ่าเสมอและทั่วถงึ เพ่ือน าไปสู่ความย่ังยืนของส่วนราชการ  

3) การวัดผลได้ (Measurable) คือ การก าหนดตัวชีวั้ดเพื่อใช้ในการควบคุม 
ตดิตาม และประเมนิ ผลการด าเนินการของส่วนราชการ รวมทัง้ใช้ใน
การศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ส่วน
ราชการอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

แนวคิดหลัก 
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4) การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) คือ การด าเนินการ
เพื่อตอบสนองต่อ ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกดิขึน้ ตัง้แต่การหา
เหตุผลของการเปล่ียนแปลงผลกระทบที่เกดิขึน้ในด้านต่าง ๆ หลังจาก 
มีการเปล่ียนแปลง และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการขับเคล่ีอน
การเปล่ียนแปลงโดยสามารถสร้างความเข้ มแขง็ให้กับองค์การอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึน้  

5) นวัตกรรม (Innovation) คือ การเปล่ียนแปลงที่มีความส าคัญต่อการ
ปรับปรุงบริการ กระบวนการ และการปฏบิัตกิาร รวมถงึการสร้างคุณค่า
ใหม่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

แนวคิดหลัก 
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เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน ฉบับที่ 2  



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน ฉบับที่ 2  

1.1 ก (3) การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน 
ผู้บริหารของสว่นราชการด าเนินการอย่างไรท่ีจะท าให้
สว่นราชการมีความยัง่ยืน 
ผู้บริหารของสว่นราชการด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
อย่างไร  
• สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลพุนัธกิจ 

การปรับปรุงผลการด าเนินการของสว่นราชการ และ
การเรียนรู้ระดบัองค์การและระดบับคุคล  

• สร้างวฒันธรรมการท างานของบคุลากรท่ีสง่มอบ
ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ผู้ รับบริการและผู้มสีว่นได้
สว่นเสียอย่างคงเส้นคงวา และสง่เสริมการมาใช้
บริการของผู้ รับบริการ  

• สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการสร้างนวตักรรม การ
บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ และความคลอ่ง
ควัขององค์การ 

• มีสว่นร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดบัองค์การ 
และการพฒันาผู้น าในอนาคตของสว่นราชการ  
 

LD 3  ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการ
สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกดิการ
บรรลุพนัธกจิ การปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการ และ
การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับ
บุคคล 



8 

ค่านิยมหลัก (Core Value) 

1. การน าองค์กรอย่างมี
วสิัยทศัน์ 

5. ความสามารถในการ
ปรับตวั 

9. ความรับผดิชอบ 
ต่อสังคม 

2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 

6. การมุ่งเน้นอนาคต 
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
และการสร้างคุณค่า 

3. การเรียนรู้ระดับองค์การ 
และระดับบุคลากร 

7. การสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรม 

11. มุมมองในเชงิระบบ 

4. การให้ความส าคัญกับ
บุคลากร และเครือข่าย 

8. การจดัการโดยใช้
ข้อมูลจริง 



โครงสร้างของเกณฑ์ 



ลักษณะส าคัญขององค์การ 
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1.ก สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ  

(1) พันธกจิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
• พันธกจิหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง  
• ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบของพันธกจิหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของ

ส่วนราชการคืออะไร  
• กลไกที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลติและบริการตามพันธกจิคือ

อะไร  
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1.ก สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ  

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม  
• เป้าประสงค์ วสัิยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คือ

อะไร  
• สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ

พันธกจิของส่วนราชการ  
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1.ก สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ  

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
• ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร 
• มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
• อะไรคือข้อก าหนดพืน้ฐานด้านการศกึษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภท

ต่างๆ  
• องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านีมี้ส่วนร่วมในการท างานเพื่อ

บรรลุพันธกจิและวสัิยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร  
• ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่

เป็นเร่ืองเฉพาะของส่วนราชการอะไรบ้าง 
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1.ก สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ  

(4) สินทรัพย์  
ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง 

 
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง  
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(6) โครงสร้างองค์การ  
• โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร  
• ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหาร

ส่วนราชการ และส่วนราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด  

1.ข ความสัมพนัธ์ระดับองค์การ  
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(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• ระดับของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง   
• กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อ

การบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัตกิารของส่วนราชการอย่างไร  
• ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน

อย่างไร  

1.ข ความสัมพนัธ์ระดับองค์การ  
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(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบ
งานต่อกัน  

• ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงาน
ต่อกัน ที่ส าคัญมีหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของ
ส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัตติามภาระหน้าที่ของ ส่วน
ราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

• กลุ่มเหล่านีมี้ส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วน
ราชการ   

• กลไกที่ส าคัญในการส่ือสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏบิัตงิาน
ร่วมกันมีอะไรบ้าง  

1.ข ความสัมพนัธ์ระดับองค์การ  
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(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
• สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทัง้ภายในและภายนอกประเทศของส่วน

ราชการเป็นเช่นใด ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละ
ประเภทเป็นเช่นใด  

• ประเดน็การแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วน
ราชการในประเดน็ดังกล่าวเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  

2.ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
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(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน  
การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของส่วน
ราชการ รวมถงึการเปล่ียนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรม
และความร่วมมือคืออะไร  

2.ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ  
• แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ และเชงิแข่งขันในธุรกจิ

เดียวกันมีอะไรบ้าง  
• แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชงิเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทัง้

ในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง  
• มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี ้ 

2.ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  

20 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
ความท้าทายเชงิยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการในด้านพันธกจิ ด้านการปฏบิัตกิาร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
และด้านบุคลากร คืออะไร  

2.ข บริบทเชิงยุทธศาสตร์  

21 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทัง้
กระบวนการประเมนิ การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของ
ส่วนราชการมีอะไรบ้าง  

2.ค ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

22 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



หมวด 1 
การน าองค์การ 



LD 1 ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการก าหนดวสัิยทศัน์และ
ค่านิยม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ด าเนินการถ่ายทอดวสัิยทศัน์และค่านิยมสู่การปฏบิัตโิดยผ่าน
ระบบการน าองค์การไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการ
หรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อ
กันที่ส าคัญ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

1.1 การน าองค์การ 

24 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : LD 1 

A • แนวทางและวิธีการของผู้บริหารที่มีบทบาทหลักในการก าหนดวิสัยทศัน์และค่านิยม 
และการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทศัน์และค่านิยมดังกล่าว  

D • ผู้บริหารของส่วนราชการมีการก าหนดวิสัยทศัน์และค่านิยมโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

• ผู้บริหารของส่วนราชการมีการด าเนินการส่ือสารไปสู่บุคลากรครอบคลุมทุกคน 
รวมทัง้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  

R/I • บุคลากรมีการประพฤตปิฏบิตัติามค่านิยม  
• ส่วนราชการมีการเช่ือมโยงวิสัยทศัน์และค่านิยมไปสู่ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตักิาร 

และสามารถบรรลุวิสัยทศัน์ และทศิทางที่ก าหนดไว้  
• ท าให้เกดิความร่วมมือระหว่างองค์การที่เก่ียวข้อง และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  

25 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



LD 2  ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งม่ันต่อการประพฤติ
ปฏบิัตติามหลักธรรมาภบิาล   

1.1 การน าองค์การ 

26 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : LD 2  

A • แนวทางและวิธีการของผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งม่ันต่อการประพฤติ
ปฏบิัตติามหลักธรรมาภบิาล  

D • ผู้บริหารของส่วนราชการให้นโยบาย สร้างบรรยากาศ ก าหนดแนวทาง ก ากับตดิตาม 
แสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดี  

• ผู้บริหารก าหนดและตดิตามตัววัดหรือตัวชีวั้ดการประพฤตปิฏบิตัติามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การ  

R/I • ท าให้มั่นใจว่าพนัธกจิและวิสัยทศัน์ของส่วนราชการสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
กับหลักจริยธรรม พฤตกิรรมที่มีจริยธรรมควรมีการปฏบิตัต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทัง้หมด รวมทัง้ผู้ส่งมอบและชุมชนของส่วนราชการ  

• บุคลากรประพฤตปิฏบิตัติามหลักธรรมาภบิาลขององค์การ  
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเช่ือม่ันด้านธรรมาภบิาลขององค์การ  

27 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



หลักธรรมาภบิาล 

1) หลักประสิทธิผล  ผลการปฏบิตัริาชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการ
ปฏบิัตริาชการ 

2) หลัก
ประสิทธิภาพ 

การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี มีการออกแบบ
กระบวนการปฏบิตังิาน โดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือบริหารที่เหมาะสม  

3) หลักการ
ตอบสนอง 
 

การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
สร้างความเช่ือมั่นความไว้วางใจ การตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลาย  

4) หลักภาระความ
รับผิดชอบ  
 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏบิตัหิน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ รวมถงึแสดงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 

5) หลักความ
โปร่งใส  

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชีแ้จงได้ และสามารถ
รู้ทุกขัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรม และสามารถตรวจสอบได้  

28 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



หลักธรรมาภบิาล 

6) หลักการมีส่วน
ร่วม 

กระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสในการรับรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทศันะ เสนอปัญหา ร่วมแก้ไข การตัดสินใจ และร่วมในการพฒันา   

7) หลักการกระจาย
อ านาจ 

การถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกจิจากส่วน
ราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น และภาคประชาชน
ด าเนินการแทน โดยมีอสิระตามควร 

8) หลักนิตธิรรม  การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏบิตั ิและค านึงถงึสิทธิ เสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอ
ภาค  

การได้รับการปฏบิตัแิละได้รับบริการอย่างเท่าเทยีมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกในด้านต่างๆ หรือการเลือกปฏบิตั ิ 

10) หลักมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ 

การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเกดิจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเหน็จากกลุ่มบุคคลทัง้ที่ได้รับประโยชน์ และ
เสียประโยชน์ 



LD 3  ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้
เกดิการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วน
ราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดบับุคคล   

1.1 การน าองค์การ 

30 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : LD 3  

A • มีแนวทางและวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น การกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ การออกแบบหรือทบทวนระบบงานและรูปแบบการปฏิบตังิาน การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบยีบ ค าส่ัง การทบทวนผลการด าเนินงาน การส่ือสาร
ที่ชัดเจน และการส่งเสริมให้เกดิกจิกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะในการ
ปฏบิตังิาน เป็นต้น  

D • ผู้บริหารและส่วนราชการด าเนินการตามแผนงาน กจิกรรมในการสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ  

R/I • ส่วนราชการมีความพร้อมที่จะตอบสนองความจ าเป็นในการบรรลุพนัธกจิและ
ยุทธศาสตร์ในปัจจุบนัและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

• ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหารงานขององค์การสามารถแก้ไขปัญหาที่
ผ่านมา  

• ส่วนราชการน าผลการทบทวนไปปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ เกดิ
การเรียนรู้ในระดับองค์การและระดับบุคคล  



LD4  ส่วนราชการมีการด าเนินการ ระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ในด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัตงิานของส่วนราชการ 
ความรับผิดชอบด้านการเงนิ และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ 

1.2 การก ากับดแูลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

32 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : LD 4  

A • แนวทางและวิธีการก ากับดูแลองค์การที่ดีในด้าน ความรับผิดชอบต่อการปฏบิตังิาน
ของส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงนิ และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ  

D/L • มีการด าเนินการตามวิธีการในการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
• มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

R/I • บุคลากรประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง  
• มีความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน และมีธรรมาภบิาล  
• มีความรับผิดชอบสามารถปฏบิตัอิย่างยุตธิรรมต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• มีความเช่ือถือของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดี  

33 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



องค์ประกอบการจัดท านโยบายการก ากับดแูลองค์การที่ด ี

วสัิยทัศน์ ค่านิยม หลักธรรมาภบิาล 

นโยบายด้านรัฐ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายด้านองค์การ นโยบายด้านผู้ปฏบิตังิาน 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

มาตรการ / โครงการ 



LD5  ส่วนราชการมีวธีิการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทาง
ลบที่เกดิขึน้ต่อสังคม และมีการเตรียมการเชิงรุก มีกระบวนการ 
ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญในการด าเนินการ 

1.2 การก ากับดแูลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

35 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : LD 5  

A • มีการค านึงถงึผลกระทบทางลบจากการด าเนินงานตามพนัธกจิ วิเคราะห์และ
ประเมินถงึระดับความรุนแรงและกลุ่มเป้าหมายของผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้  

• มีการก าหนดมาตรการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ 
ตามล าดับความส าคัญของผลกระทบทางลบที่อาจจะเกดิขึน้  

D • มีการด าเนินการตามมาตรการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทาง
ลบ  

• มีการก าหนดและตดิตามตัววัด หรือตัวชีว้ัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญในการ
ด าเนินการเตรียมการเชิงรุก และจัดการกับผลกระทบเกดิขึน้  

R/I • มีความเช่ือมโยงไปสู่การด าเนินการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบ
เกดิขึน้ หรือเช่ือมโยงการน ามาใช้ประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์  

• ลดความเสียหาย ความสูญเสียจากการท างานและผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้  

36 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



หมวด 2 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์



SP1  ส่วนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุขัน้ตอนที่
ส าคัญของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ผู้ที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ 
กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะสัน้และระยะยาว 
พจิารณาการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 

38 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : SP 1 

A • แนวทางและวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะสัน้และระยะยาว การก าหนด
ตัวชีวั้ดที่ส าคัญของการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์การ  

• กระบวนการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ 

D • มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี ตามแนวทาง วิธีการและ
กระบวนการที่ก าหนดไว้ 

39 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : SP 1 

R/I • แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต  

• แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาท ิประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด   
กลยุทธ์ แผนงานโครงการและกจิกรรม มีความสอดคล้องและตอบสนองกับข้อมูล
ดังต่อไปนี ้ 

- ลักษณะส าคัญขององค์การ : ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
- วิสัยทศัน์และพนัธกจิ  
- ความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  

40 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



การจัดท ายุทธศาสตร์ 

แนวทางของส่วนราชการในการเตรียมการในอนาคต อาจใช้รูปแบบ
ต่างๆ ของการพยากรณ์ การคาดคะเน การจ าลองสถานการณ์ การ
วิเคราะห์ เพื่อให้เหน็ภาพในอนาคต เพื่อการตัดสินใจและการจัดสรร
ทรัพยากร  

41 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Analysis)  

การก าหนดทศิทางขององค์การ 
(Strategic Direction Setting) 

การก าหนดยุทธศาสตร์  
(Strategic Formulation)  

การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ
(Strategic Implementation)  

42 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



Robert S. Kaplan and David P. Norton: Strategy Maps – Converting intangible assets into 
tangible outcome 



แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

แผนภาพที่แสดงให้เหน็ถงึยุทธศาสตร์ขององค์การ ในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) 
ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์การปรารถนา ในมุมมอง
ทางด้านการเงนิ ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และ
พัฒนาองค์การ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

44 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



มุมมองของแผนที่ยุทธศาสตร์ (ราชการ) 

• ผลส าเร็จตามแผนปฏบิตัริาชการ
กระทรวง 

• ผลส าเร็จตามแผน กลุ่มภารกจิ  

มิตด้ิานประสิทธิผลตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ 

มิตด้ิานคุณภาพการให้บริการ 

• การบริหารงบประมาณ 
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ให้บริการ 

มิตด้ิานประสิทธิภาพการปฏบิตัริาชการ 

• การบริหารจัดการองค์การ 
• การพฒันากฎหมาย 

มิตด้ิานการพฒันาองค์การ 

• การเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
• ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

45 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  





47 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



SP2  ส่วนราชการมีวธีิการในการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล และ
พัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความสมดุลของความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทัง้หมด  

2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 

48 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : SP 2 

A • แสดงวิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม และเหมาะสมในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์  

• รายการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนที่ก าหนดรายละเอียด กรอบ
ระยะเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถงึผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

• แสดงแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์  

D • การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์  
• สารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง และ

ทนัสมัย มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั และการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตที่อาจจะเกดิขึน้  

49 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : SP 2 

R/I • แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาท ิประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด   
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกจิกรรม มีความสอดคล้องและตอบสนองกับข้อมูล
ดังต่อไปนี ้ 

-   ลักษณะส าคัญขององค์การ : ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
-   วิสัยทศัน์และพนัธกจิ  
-   โอกาสและทศิทางในอนาคตของส่วนราชการ  
-   ความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  
-   สารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์  

50 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

สิ่งที่องค์การต้องเอาชนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

• ด้านพันธกจิ 

• ด้านปฏบิัตกิาร  

• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

• ด้านบุคลากร   

51 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ความสอดคล้องและตอบสนองกัน 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชีวั้ด กลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ 
กจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ 

วิสัยทศัน์ พันธกจิ โอกาสใน
อนาคต 

ความต้องการ
ผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

52 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



SP3  ส่วนราชการมีวธีิการในการจัดท าแผนปฏบิัตกิารที่ส าคัญ โดย
ค านึงถงึความพร้อมของทรัพยากรของส่วนราชการ ส่ือสารสร้าง
ความเข้าใจ รวมถงึน าแผนไปสู่การปฏบิัตเิพื่อก่อให้เกดิผลตาม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  

2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏบิัต ิ

53 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : SP 3 

A • มีการก าหนดแผนงานกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏบิตักิารที่มีความชัดเจน  

D • ส่วนราชการจัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีที่ระบุรายละเอียดของแผนงาน โครงการ 
และกจิกรรมที่มีความชัดเจน รวมทัง้แสดงให้เหน็ถงึการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ไว้  

• มีการส่ือสารแผนปฏบิตักิารประจ าปีให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบเพื่อน าไปสู่การปฏบิตั ิ 
• หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการน าแผนปฏบิตักิารประจ าปีไปสู่การปฏบิตั ิ 

R/I • แผนปฏบิตักิารมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  
• แผนปฏบิตักิารมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อมของทรัพยากรที่ส่วน

ราชการมีอยู่   
• แผนปฏบิตักิารมีความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

54 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



SP4  ส่วนราชการมีระบบการก ากับและตดิตามความส าเร็จและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏบิัตกิาร ทบทวนและปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์  

2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏบิัต ิ

55 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : SP 4 

A • ส่วนราชการมีระบบในการตดิตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏบิตักิาร  
• ส่วนราชการมีแผนงานและแนวทางในการถ่ายทอดตัวชีวั้ดและค่าเป้าหมายที่ส าคัญ

ไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลเพื่อใช้ในการก ากับตดิตาม และประเมนิผล
ส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

D • ส่วนราชการมีการถ่ายทอดตัวชีวั้ดและค่าเป้าหมายที่ส าคัญสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล  

• ส่วนราชการมีการตดิตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏบิตักิาร  

56 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : SP 4 

R/I • ส่วนราชการน าข้อมูลที่ได้รับจากการตดิตามความส าเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏบิัตกิารมาใช้ในการทบทวนแผนปฏบิัตกิารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  

• ส่วนราชการน าข้อมูลจากการตดิตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏบิตักิาร
ไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม  

• มีการเช่ือมโยงผลการปฏบิตักิารกับระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ  

57 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  





หมวด 3 
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  



CS 1  ส่วนราชการมีวธีิการในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะมีความ
แตกต่างกันตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงผลผลิตและ
บริการได้  

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

60 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : CS 1 

A • มีการก าหนดช่องทางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเหมาะสมกับตามกลุ่มผู้รับบริการ  

D • มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีความแตกต่างกันและเหมาะสมตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม  

• มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ และจัดท าเป็นสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

R/I • มีการน าสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการด าเนินงาน  

61 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ผู้รับบริการ 

ผู้ที่ใช้ผลผลิตและการบริการของส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทาง
ส่ือสารต่างๆ รวมถงึผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทัง้ทางบวกและทางลบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม จาก
การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น 
บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมถงึผู้รับบริการ  

62 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ขัน้ตอนการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ 

1) มีการก าหนดกลไกในการเข้าถงึฐานข้อมูลและความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) น าข้อมูลที่ได้มาเพ่ือวางแผนการปรับปรุงการท างาน การพัฒนาองค์การ 
3) ท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังใหม่ๆ 
4) จัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการ 
5) วางแผนรองรับกรณีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการให้บริการ 
6) มีการจัดระบบ มอบหมาย ให้มีการตดิตาม การน าข้อมูลไปใช้ 
7) น าข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็ มาวเิคราะห์และน ามาก าหนด

วธีิการปรับปรุงด้านต่างๆ   

63 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



CS 2  ส่วนราชการมีวธีิการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ 
ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

64 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : CS 2  

A • แสดงวิธีการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลุมพนัธกจิที่ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญทุกกลุ่มตามที่จ าแนกไว้ในลักษณะส าคัญขององค์การ  

D • มีการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการอย่างสม ่าเสมอตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความทนัสมัย  

• มีสารสนเทศด้านความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม
พนัธกจิที่ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

• มีการวิเคราะห์ผลการประเมนิความพงึพอใจเพื่อหาต้นเหตุของปัญหา เพื่อน าไปสู่
การจัดท าเป็นสารสนเทศและท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  

R/I • น าสารสนเทศด้านความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ ในการ
ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการด าเนินงาน  

65 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



การประเมนิความพงึพอใจ 

• การส ารวจทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

• ข้อมูลการให้บริการ  

• ข้อร้องเรียน  

• รายงานจากหน่วยงานบริการ  

• การวเิคราะห์การได้หรือเสียผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

• การแนะน าจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดมิ 

• อัตราส าเร็จของการท าธุรกรรม  

66 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



CS 3  ส่วนราชการมีวธีิการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน า
สารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

67 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : CS 3  

A • แสดงวิธีการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พงึพอใจของ
ผู้รับบริการที่ครอบคลุมพนัธกจิที่ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทุกกลุ่มตามที่จ าแนกไว้ในลักษณะส าคัญขององค์การ ผ่าน
วิธีการต่างๆ อาทเิช่น การรับเร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียน ข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรคจาก
การด าเนินงาน เป็นต้น  

D • มีการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

• มีสารสนเทศด้านความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลุมพนัธกจิที่ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

• มีการวิเคราะห์ผลการประเมนิความไม่พงึพอใจเพื่อหาต้นเหตุของปัญหาและท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อหลีกเล่ียงความไม่พงึพอใจในอนาคต  

R/I • น าสารสนเทศด้านความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ ใน
การปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการด าเนินงาน  



CS4  ส่วนราชการมีวธีิการในการสื่อสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรักษาความสัมพันธ์ และ
ตอบสนองความต้องการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3.2 การสร้างความผูกพนั 

69 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : CS 4  

A • มีการวิเคราะห์และคัดเลือกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญกับองค์การ  
• มีแนวทางและวิธีการในการส่ือสาร สร้างและจัดการความสัมพนัธ์กับผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

D • มีการจัดกจิกรรมในการส่ือสาร สร้าง และจัดการความสัมพนัธ์กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

R/I • ส่วนราชการมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึน้  
• ส่วนราชการมีการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แสดงให้เหน็ถงึการปรับปรุงการให้บริการ  
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข่าวสารข้อมูล มีความพงึพอใจ และมี

ความสัมพนัธ์ที่ดีกับส่วนราชการ 

70 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



CS5  ส่วนราชการมีวธีิการในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้ม่ันใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขอย่างทนัท่วงทแีละมีประสิทธิผล  

3.2 การสร้างความผูกพนั  

71 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : CS 5  

A • ส่วนราชการมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนอย่างทนัท่วงทแีละมีประสิทธิผล  

D/L • รวบรวม วิเคราะห์ และบ่งชีถ้งึต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาข้อร้องเรียน และด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนอย่างทนัท่วงทแีละมีประสิทธิผล 

R/I • ระบบการจัดการข้อร้องเรียนสามารถตอบสนอง และแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียนได้
อย่างทนัท่วงทแีละมีประสิทธิผล  

• ส่วนราชการสามารถน าบทเรียนที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและบริการ  
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพงึพอใจ มีข้อร้องเรียนลดลง ไม่เกดิข้อ

ร้องเรียนซ า้  

72 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



หมวด 4 
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 



IT 1  ส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม ตัววัดผลการด าเนินงาน เพื่อ
ตดิตามผลการปฏบิัตกิารและผลการด าเนินการโดยรวมของส่วน
ราชการ ซึ่งรวมถงึการตดิตามความก้าวหน้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิาร  

  

  

  

  

 

4.1 การวัด การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ  

74 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : IT 1 

A • แสดงวิธีการเลือก รวบรวม ตัววัดการด าเนินงานที่ส าคัญของส่วนราชการ เพื่อใช้ใน
การตดิตามความก้าวหน้า และผลส าเร็จของการด าเนินงานของส่วนราชการ  

D • แสดงตัววัดที่ส าคัญของส่วนราชการที่ใช้ในการตดิตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานของส่วนราชการ  

• รวบรวม ตดิตามผลการด าเนินงานตามตัววัดเพื่อตดิตามผลการปฏบิัตงิานและผล
การด าเนินการโดยรวม  

R/I • การแสดงให้เหน็ถงึระบบการวัดผลที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบรู
ณาการ เพื่อใช้ตดิตามผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การด าเนินการ  

• ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้อง และทนัสมัย สามารถน าไปใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

75 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ความสอดคล้องไปในทางเดยีวกันและการบรูณาการ  

• วธีิการท าให้ตัววัดสอดคล้อง ไปในแนวทางเดียวกันทั่วทัง้ส่วนราชการ 
และวธีิการบูรณาการเพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศจากทั่วทัง้ส่วน
ราชการ  

• วธีิการที่ ผู้บริหารของส่วนราชการถ่ายทอดรายละเอียดของตัววัดผลการ
ด าเนินการลงไปจนถงึ ระดับกลุ่มงานและกระบวนการ เพื่อใช้ตดิตาม
ผลงานที่ส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ในระดับส่วนราชการ หรือเพื่อการ
ปรับปรุง 
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IT 2  ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อ
ประเมินผลส าเร็จของส่วนราชการ ความก้าวหน้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการ เพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏบิัตทิี่ดี และน าไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง   

  

  

  

 

4.1 การวัด การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ  
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ประเดน็พจิารณา : IT 2 

A • แสดงระบบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่น าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง  

D • มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการเพื่อประเมินผลส าเร็จของส่วนราชการ 
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตักิาร  

• น าผลของการทบทวนไปใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และปรับปรุงองค์การ  

R/I • เกดิการเรียนรู้แนวปฏบิตัทิี่ดี  
• แสดงให้เหน็ถงึผลการทบทวนผลการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การคาดการณ์ผลการ

ด าเนินการในอนาคตและน าไปสู่การสร้างโอกาสในการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
• เช่ือมโยงการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการไปสู่การจัดท าสารสนเทศเพื่อใช้

ในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
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การวิเคราะห์ 

• การตรวจสอบข้อเทจ็จริงและข้อมูล เพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล  

• การหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  

• ส่วนราชการควรน าข้อมูลที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  

• การน าปัจจัยภายนอกซึ่งเปลี่ยนแปลงไป มาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพื่อการทบทวนผลการด าเนินการและการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์  
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IT 3  ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็น
และเป็นประโยชน์แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน
และน าวธีิปฏบิัตทิี่เป็นเลิศไปด าเนินการ  

  

  

  

 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ประเดน็พจิารณา : IT 3 

A • แนวทางและวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การ  
• แนวทางการค้นหาวิธีการปฏบิัตทิี่เป็นเลิศ  

D/L • มีการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่   
• มีการน าวิธีการปฏบิตัทิี่เป็นเลิศไปถ่ายทอดและขยายผล  

R/I • แสดงถงึการมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ และน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏบิตังิานได้ รวมถงึการพฒันากระบวนการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

• เกดิวัฒนธรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล  
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การจัดการความรู้ 



แผนการจัดการความรู้  



IT 4  ส่วนราชการมีวธีิการท าให้ม่ันใจว่าข้อมูลสารสนเทศของส่วน
ราชการมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทนัสมัย และปลอดภยั 
รวมถงึมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้ งานง่ายส าหรับ
ผู้ใช้งานทัง้ภายในและภายนอกส่วนราชการ  

  

  

  

 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ประเดน็พจิารณา : IT 4 

A • แนวทางและวิธีการที่ส่วนราชการน าไปใช้ในการพฒันาเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศ
มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทนัสมัยและปลอดภยั  

• แนวทางในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย  

D • แสดงฐานข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่ส่วนราชการได้พฒันาให้มีความครอบคลุม 
ถูกต้อง ทนัสมัย และปลอดภยั  

• แสดงระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

R/I • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับผู้ใช้งานทัง้ภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ  
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ข้อมูลและสารสนเทศ 

ความ
ครอบคลุม 

การจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน ตามภารกจิขององค์การอย่างครบถ้วน 

ความถูกต้อง การจัดให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่มีระบบการตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
จัดเกบ็ และภายหลังการจัดเกบ็ รวมถงึการจัดให้มีแบบฟอร์มจัดเกบ็
ข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพืน้ที่  

ความทนัสมัย การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความทนัสมัยพร้อมที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ มีการท าวิจัยและการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมทัง้น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้องทนัสมัย  
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ข้อมูลและสารสนเทศ 

ความปลอดภยั การจัดให้มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภยัของระบบ สารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกท าลาย 
เช่น ระบบ Anti-Virus ระบบ Firewall ระบบไฟฟ้าส ารอง การก าหนด
สิทธ์ิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดบั (Access Right) เป็นต้น 

รูปแบบที่ใช้งาน
ง่าย 

รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความง่ายต่อการเรียนรู้ ง่ายต่อ
การเข้าใจ ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา เน่ืองจากผู้ใช้งานที่มีความ
หลากหลาย ที่รวมทัง้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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หมวด 5 
การมุ่งเน้นบุคลากร 



HR 1 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ แผนดังกล่าวได้มีการประเมินความเปล่ียนแปลงที่
อาจเกิดขึน้ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตรากาลังบุคลากร รวมถงึได้น าแผนไปปฏบิัต ิเพื่อให้งาน
ของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จ  

 

  

  

  

 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  
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ประเดน็พจิารณา : HR 1 

A • แสดงแผนเตรียมบุคลากรในการรองรับการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล และ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

D • แสดงการด าเนินการตามแผนเตรียมบุคลากร ในการรองรับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

R/I • มีการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีระบบงานและสมรรถนะที่สอดคล้องและ
น าไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์การ 
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การเช่ือมโยงแผนด้านทรัพยากรบุคคลกับแผนยุทธศาสตร์ 

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

กลยุทธ์

แผนปฏิบตัิ

ผลสมัฤทธ์ิบุคลากร

ผลสมัฤทธ์ิองคก์ร

แผนกลยุทธท์รพัยากรบุคคล

HRM HRD

แผน

ยุทธศาสตร์

องคก์ร

Balanced
Scorecard

HR Scorecard

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

กลยุทธ์

แผนปฏิบตัิ

ผลสมัฤทธ์ิบุคลากร

ผลสมัฤทธ์ิองคก์ร

แผนกลยุทธท์รพัยากรบุคคล

HRM HRD

แผน

ยุทธศาสตร์

องคก์ร

Balanced
Scorecard

HR Scorecard
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มิตขิองแผนด้านทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
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แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• การวางแผนและบริหารก าลังคน  
• การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทกัษะหรือสมรรถนะสูง  
• การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
• การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
• การปรับปรุงระบบงาน มุ่งเน้นให้เกดิการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่

บุคลากรมากขึน้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจดัการ  
• การปรับปรุงระบบการยกย่อง ชมเชย โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ

ประสิทธิภาพการท างานที่ต้องการให้เกดิขึน้  
• การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร  
• การปรับปรุงการพฒันาบุคลากร 
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HR 2 ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
สุขภาพ ความปลอดภยั และสวัสดภิาพในการท างานของ
บุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว  

 

  

  

  

 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  

94 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : HR 2  

A • แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้าน
สุขภาพ และสวัสดภิาพและความปลอดภยัในการท างานของบุคลากร  

D • มีการส ารวจปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อประเมินและจัดท าแผนงาน
และแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ  

• แสดงผลของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการท างานของบุคลากร  

R/I • องค์การมีสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสุขภาพและสวัสดภิาพ และความ
ปลอดภยัในการท างานที่ดีและมีความเหมาะสม  

• แสดงให้เหน็ว่าการปรับสภาพแวดล้อมในการท างานมีส่วนช่วยสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานที่ดีขึน้ของบุคลากร  

95 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



HR 3 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการ
และตัววัดที่ใช้ในการประเมนิความผูกพันและความพงึพอใจ
ของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร  

 

  

  

  

 

5.2 ความผูกพนัของบุคลากร 

96 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : HR 3  

A • มีแนวทางวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนัของบุคลากร  
• แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์และสร้างความผูกพนัของบุคลากรในแต่ละ

กลุ่มบุคลากร  

D • แสดงผลของการสร้างความผูกพนัให้เกดิขึน้ในส่วนราชการ  
• มีวิธีการที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มในการสร้างให้เกดิความผูกพนัต่อ

องค์การ  

R/I • แสดงให้เหน็ว่าผลจากการสร้างความผูกพนัช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏบิตังิานได้ 
อย่างมีประสิทธิผลและเตม็ความสามารถ  

• บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเตม็ใจในการปฏบิตังิานเพื่อให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ  

• มีการเช่ือมโยงกับผลการปฏบิตังิานขององค์การและความส าเร็จของส่วนราชการ 

97 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ปัจจัยของความผูกพนัของบุคลากร  

• การแก้ไขปัญหาและข้อร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิผล  
• โอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้าในอาชีพ  
• บรรยากาศในการท างานและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร  
• สถานที่ท างานที่ปลอดภยัและมีการป้องกันภยั  
• ภาระงานที่เหมาะสมและมีความท้าทาย  
• การส่ือสาร ความร่วมมือ และการท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิผล  
• ระดับของการได้รับมอบอ านาจในการตัดสินใจ  
• ความม่ันคงของงาน  
• การตระหนักถงึความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มบุคลากรที่หลากหลาย  
• การสนับสนุนของส่วนราชการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  

98 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ตัวชีวั้ดของการประเมนิความผูกพนั  

• ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการหยุดงานของบุคลากร  
• อัตราการเข้าออกงานของบุคลากรทัง้หมดและบุคลากรที่ให้บริการ

โดยตรง  
• การมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ  
• การร้องทุกข์ ร้องเรียน  
• ผลการส ารวจความพงึพอใจของบุคลากร  
• ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากร  
• ความเข้าใจของบุคลากรใน บทบาทหน้าที่ของตน 
• การกระจายอ านาจการตัดสนิใจ การรับรู้ข้อมูล  
• ผลติภาพของบุคลากร (Productivity) เป็นต้น  

99 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



HR 4 ส่วนราชการมีการจัดท าระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาที่
สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง 
รวมถงึมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การเรียนรู้และการพัฒนา  

 

  

  

  

 

5.2 ความผูกพนัของบุคลากร 

100 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : HR 4  

A • มีการวิเคราะห์ความต้องการขององค์การในด้านศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการขององค์การในปัจจุบันและอนาคต  

• แสดงแนวทางและวิธีการสร้างระบบการเรียนรู้และพฒันาของบุคลากรที่สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์การ  

• แสดงแนวทางและวิธีการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
เรียนรู้และการพฒันา  

D/L • มีการพฒันาบุคลากรตามแนวทางและวิธีการในการพฒันาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
กลุ่มบุคลากรแต่ละกลุ่ม  

• การน าผลของการประเมนิไปสู่การปรับปรุงระบบการเรียนรู้และพฒันาบุคลากร  

R/I • การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ที่  
• บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับความต้องการขององค์การและการเปล่ียนแปลง

ที่เกดิขึน้ในอนาคต  

101 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ก าหนด
เป้าหมาย
การพฒันา 

วิเคราะห์
ความ
ต้องการ 

ออกแบบ
การพฒันา 

ด าเนินการ
พฒันา  

ประเมินผล
การพฒันา 

102 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม 

• หลักสูตร (ความสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล ความ
จ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมของบคุลากร การปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนั
ตอ่การเปลี่ยนแปลง การประเมินหลกัสตูรอยา่งสม ่าเสมอ) 

• ผู้สอน (เป็นผู้ มีคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถตรงกบัเนือ้หาท่ีสอน มี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อการสอน มีความสามารถในการถ่ายทอด/
สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ)  

• วธีิการสอน (มีแผนการสอน หรือเค้าโครงการสอนท่ีชดัเจน การใช้อปุกรณ์การ
สอนท่ีเหมาะสม มีสื่อประกอบการสอนท่ีเหมาะสม) 

 

103 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม 

• ห้องเรียน (ขนาดห้องเรียนเหมาะสมกบัจ านวนผู้ เรียน ลกัษณะการจดัห้องเรียน
เหมาะสมกบัหวัข้อการสอนหรือกิจกรรมท่ีใช้)  

• ผู้เรียน (จ านวนผู้ เรียนเหมาะสมกบัหวัข้อการสอนหรือกิจกรรมท่ีใช้ ความรู้
พืน้ฐานของผู้ เรียนเหมาะสมกบัหลกัสตูร)  

• การวัดและประเมนิผลการฝึกอบรม (มีการวดัผลความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียน
ก่อนและหลงัการเรียน การมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ของผู้ เรียน)  

104 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า 
การพฒันา/ฝึกอบรมบุคลากร  

1. การประเมินปฏกิริยา 

 (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรู้  

(Learning) 

3. การประเมินพฤตกิรรม 

(Behavior) 

4. การประเมินผลลัพธ์  

(Results) 

105 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



หมวด 6 
การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 



PM 1 ส่วนราชการมีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การ
บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ รวมถงึมีวิธีการ
ออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานให้
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญทัง้หมด 

 

  

  

  

 

6.1 กระบวนการท างาน 

107 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : PM 1 

A • มีการก าหนดผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์การที่มี
ความสอดคล้องกับพนัธกจิ ยุทธศาสตร์ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  

• แนวทางและวิธีการในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลติ การบริการ และ
กระบวนการท างานที่ส าคัญของส่วนราชการ  

• มีแนวทางและวิธีการในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานที่
ส าคัญขององค์การ  

108 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : PM 1 

D • มีข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญของ
องค์การ 

R/I • การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานเป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ  

• แสดงให้เหน็ว่าการออกแบบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการลดรอบ
ระยะเวลา การลดต้นทุน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

109 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



กระบวนการท างานที่ส าคัญ  
(หรือกระบวนการสร้างคุณค่า)  

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตกิาร ตามภารกจิ และสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานก ากับดูแล เก่ียวข้องกับ 
บุคลากรส่วนใหญ่ของส่วนราชการ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ มีลักษณะ
แตกต่างกันไปตามภารกจิของส่วนราชการ  

 

110 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ข้อก าหนดที่ส าคัญ (Key Requirement)  

• ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความ
รวดเร็ว ความถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ มักได้มาจากแบบส ารวจ
ความพงึพอใจ การประชุมระดมสมอง  

• ข้อก าหนดด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นการก าหนดขัน้ตอน ระยะเวลาที่ได้
ระบุไว้ในกฎหมาย เช่น มาตรฐาน การตรวจสอบสินค้า การออก
ใบรับรองต่างๆ 

• ประสิทธิภาพของกระบวนการ เช่น ประหยัดทรัพยากร ทนัเวลา   
• ความคุ้มค่า และ การลดต้นทุน  

111 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



PM 2 ส่วนราชการมีการปฏบิัตงิานของกระบวนการที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ มีการก าหนดตัววัดหรือตัวชีว้ัดผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญของกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการ
ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ รวมถงึเช่ือมโยงกับผลการ
ด าเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ 

 

  

  

  

 

6.1 กระบวนการท างาน 

112 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : PM 2 

A • มีการก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของกระบวนการที่สอดคล้องกับผลผลิต การ
บริการ และกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้  

• มีระบบในการควบคุมและตดิตามกระบวนการ และก าหนดตัวชีว้ัดให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่สาคัญ  

D/L • การส่ือสารมาตรฐานการปฏบิัตงิานให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบเพื่อปฏบิัต ิ 
• มีการปฏบิตัติามมาตรฐานของกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้  
• การทบทวนผลการด าเนินการตามตัวชีวั้ดของกระบวนการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

กระบวนการ  

R/I • แสดงความเช่ือมโยงของผลตัวชีว้ัดกระบวนการ กับผลการด าเนินงานและคุณภาพ
ของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ  

113 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



กลไกการควบคุม 

การควบคุมก่อน 
(Pre-Control)  

การควบคุมขณะเกิด 
(Con-Current Control)  

การควบคุมตามหลัง 
(Post-Control)  

114 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ตัวอย่างข้อก าหนดที่ส าคัญและตวัชีว้ัดของผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการท างานที่ส าคัญ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



PM 3 ส่วนราชการมีวธีิการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อ
ปรับปรุงผลผลิต การบริการ และผลการด าเนินการ และลด
ความผิดพลาด การท างานซ า้ และความสูญเสียของ
กระบวนการ 

 

  

  

  

 

6.2 ประสิทธิผลการปฏบิัตกิาร 

116 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : PM 3  

A • แนวทางและวิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดข้อผิดพลาด 
การท างานซ า้ และการสูญเสียของกระบวนการ  

D/L • มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการ  

• โครงการ/กจิกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ (ยกตัวอย่างกระบวนการที่ได้
ปรับปรุง)  

R/I • แสดงให้เหน็ผลการด าเนินการของกระบวนการมีแนวโน้มที่ดีขึน้ โดยมีการรวบรวม
สารสนเทศของกระบวนการอย่างเป็นระบบ  

• น าสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ  

• แสดงให้เหน็ถงึการลดความผิดพลาด การท างานซ า้ และความสูญเสียของ
กระบวนการ  

117 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



PM 4 ส่วนราชการมีวธีิการเตรียมความพร้อมต่อภยัพิบัตหิรือภาวะ
ฉุกเฉิน ได้ค านึงถงึการป้องกัน ความต่อเน่ืองของการ
ปฏบิัตกิาร และการท าให้คืนสู่สภาพเดมิ 

 

  

  

  

 

6.2 ประสิทธิผลการปฏบิัตกิาร 

118 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : PM 4  

A • มีการประเมนิความรุนแรงของภยัพบิตัหิรือภาวะฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกจิที่ส าคัญขององค์การ  

• แสดงแผนการเตรียมความพร้อมต่อภยัพบิตัหิรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การท างาน
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

D/L • การส่ือสารและซักซ้อมให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบถงึแนวทางในการปฏบิตั ิ 
• มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมและทนัสมัยอยู่เสมอ  

R/I • แสดงให้เหน็ความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเน่ืองของระบบปฏบิตักิาร  

119 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



แนวทางการตอบสนองต่อสภาวะวกิฤต 

ISO PAS 22399: 2007 

แนวทาง 
• ซ่อมแซมปรับปรุง/สรรหา 

สถานที่ปฏบิัตงิาน 
• จัดหาอุปกรณ์ใหม่ 

แนวทาง 
• อพยพคนไปยังที่ปลอดภัย หรือ

รับการปฐมพยาบาล 
• จัดหาที่พักพงิช่ัวคราว 

แนวทาง 
• ย้ายไปที่ปฏบิัตงิานส ารอง 
• ปฏบิัตงิาน/ให้บริการ 

120 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



การบริหารความต่อเน่ืองการบริการภาครัฐ 

การวิเคราะห์
ผลกระทบ 

การประเมินความ
เส่ียงและภัยคุกคาม 

การก าหนดกลยุทธ์
ความต่อเน่ือง 

การจัดท าแผน 

ความต่อเน่ือง 

การฝึกซ้อมและ
ทบทวน 

การพัฒนาขีด
ความสามารถองค์กร 

การก าหนดแนวทาง 
การบริหารงาน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

121 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



PM 5 ส่วนราชการมีวธีิการในการพจิารณาโอกาสในการสร้างให้เกดิ
นวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการ
ท างาน 

 

  

  

  

 

6.2 ประสิทธิผลการปฏบิัตกิาร 

122 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



นวัตกรรม (Innovation)  

• การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการ 
หรือประสิทธิผลของส่วนราชการ รวมทัง้สร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

• การรับเอาความคดิ กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิตซึ่งอาจเป็น
ของใหม่มาปรับใช้ เพื่อการท างานในรูปแบบใหม่  

• โอกาสในการสร้างนวัตกรรม มีความสัมพันธ์กับการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และการก าหนดโอกาส
เชิงยุทธศาสตร์  

123 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



ประเดน็พจิารณา : PM 5  

A • แสดงแนวทางและวิธีการในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกดินวัตกรรมในส่วนราชการ  

D • การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรมในการท างาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ท าให้
เกดินวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการท างาน  

R/I • เกดินวัตกรรมที่สร้างการเปล่ียนแปลงการบริการและการปฏบิตังิานและเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ  

• นวัตกรรมที่เกดิขึน้ตอบสนองต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพงึพอใจในการบริการและการปฏบิตังิาน  

124 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนนวัตกรรม 

1. การสร้างความยืดหยุ่น และความคล่องตัว ในการวางแผน และการ
ปฏบิัตกิาร ที่สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึน้ทัง้
จากภายในและภายนอกองค์กร  

2. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิด   
3. การส่งเสริมให้บุคลากรเก่งๆ ในองค์กร ได้สามารถแสดงศักยภาพ

ตนเองได้อย่างเตม็ที่  
4. การสรรหาบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานใน

องค์กร เพื่อให้เกดิความคิด และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์กับองค์กร     

125 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนนวัตกรรม 

5. การส่งเสริมให้เกดิการเช่ือมโยงกันภายในองค์กร ในการน ากลุ่ม
ต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน ได้มีโอกาสท างานร่วมกัน เพื่อให้เกดิ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในมุมมอง และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป  

6. การเปิดโอกาสให้หุ้นส่วน ผู้รับจ้าง และผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการท างานขององค์กร    

7. การสนับสนุนความเสี่ยงที่ชาญฉลาด และการให้รางวัลกับความ
ล้มเหลว เพื่อส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  

8. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณสมบัตขิองการเป็น นวัตกร 
(Innovators)  

126 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



หมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินการ 



RM1 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน า้หนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏบิัตริาชการของส่วนราชการ  

 

7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพนัธกิจ 

ความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัตริาชการของ
ส่วนราชการ   

128 



RM2 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน า้หนักในการบรรลุ
เป้าหมายตัวชีว้ัดค ารับรองการปฏบิัตริาชการมิตด้ิาน
ประสิทธิผลการปฏบิัตริาชการ 

 

7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพนัธกิจ 

ความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชีวั้ดค ารับรองการปฏบิัติ
ราชการ มิตด้ิานประสทิธิผลการปฏบิัตริาชการ  

129 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



RM 3  ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสียทุกกลุ่มที่ก าหนดไว้ในลักษณะ
ส าคัญขององค์การ  

130 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



RM 4  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรที่ส่วนราชการ
ก าหนดไว้ โดยพจิารณาจากร้อยละค่าเฉล่ียจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัตไิด้
จริงตามแผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม ของส่วนราชการเปรียบเทียบกับ
แผนงาน/ โครงการของกจิกรรมทัง้หมด   
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RM 5  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนสร้างความผูกพันที่ส่วนราชการ
ก าหนดไว้ โดยพจิารณาจากร้อยละค่าเฉล่ียจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัตไิด้
จริงตามแผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม ของส่วนราชการเปรียบเทียบกับ
แผนงาน/ โครงการของกจิกรรมทัง้หมด  
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RM 6  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน  

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดแูลส่วนราชการ  

ความส าเร็จของการของด าเนินการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งในการ
ปฏิบัตงิาน โดยใช้ผลประเมนิจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)  

133 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



RM 7  ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์การของ
ผู้บริหาร  

  

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดแูลส่วนราชการ  

การประเมนิต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเดน็  
1) การก าหนดทศิทางขององค์การ  
2) การส่ือสารและการสร้างความเข้าใจทศิทางขององค์การให้บุคลากรรับรู้  
3) การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกจิกรรมที่

เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ  
4) การให้ความสาคัญเร่ืองธรรมาภบิาลขององค์การ และ  
5) การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บริหารในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ 
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RM 8  ร้อยละการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

  

 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิ และการเตบิโต  

ความสามารถในการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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RM 9  ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน า้หนักในการบรรลุ
เป้าหมายตัวชีว้ัดของกระบวนการที่ส าคัญ  

  

 

7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ  

วัดผลส าเร็จของตัววัดหรือตัวชีวั้ดที่ส าคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 
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7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ  

RM 10  ร้อยละความส าเร็จเฉล่ียถ่วงน า้หนักความส าเร็จจาก
ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการความรู้ตามแผนจัดการองค์ความรู้ 

 

 
ความส าเร็จของการจัดการความรู้ (1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ต่อ 1 องค์ความรู้) 
โดยประเมนิจากผลสัมฤทธ์ิจากการจัดการความรู้  
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แนวทางการตรวจประเมิน 



แนวทางการตรวจประเมิน (กระบวนการ)  

A

(0.4)

·      แนวทางและวธิกีารของผูบ้รหิารทีม่บีทบาทหลักในการก าหนดวสิัยทัศน์

และคา่นยิม และการสือ่สารถ่ายทอดวสิัยทัศน์และคา่นยิมดังกลา่ว




ใช่




ไมใ่ช่

·     ผูบ้รหิารของสว่นราชการมกีารก าหนดวสิัยทัศน์และคา่นยิมโดยมุง่เนน้

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี




ใช่




ไมใ่ช่

·     ผูบ้รหิารของสว่นราชการมกีารด าเนนิการสือ่สารไปสูบ่คุลากรครอบคลมุทกุ

คน รวมทัง้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญ




ใช่




ไมใ่ช่

·      บคุลากรมกีารประพฤตปิฏบัิตติามคา่นยิม 


ใช่




ไมใ่ช่

·      สว่นราชการมกีารเชือ่มโยงวสิัยทัศน์และคา่นยิมไปสูยุ่ทธศาสตร์และ

แผนปฏบัิตกิาร และสามารถบรรลวุสิัยทัศน์ และทศิทางทีก่ าหนดไว ้




ใช่




ไมใ่ช่

·      ท าใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งและผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี




ใช่




ไมใ่ช่

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

หมวด 1 การน าองคก์าร
การด าเนนิการ

คะแนน 2.8000

รหสั แนวทางการด าเนนิการ

LD1

D

(0.3)

R/I

(0.3)

ผูบ้รหิารของสว่นราชการด าเนนิการก าหนดวสิัยทัศน์

และคา่นยิม โดยมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และด าเนนิการถ่ายทอดวสิัยทัศน์และคา่นยิมสู่

การปฏบัิตโิดยผา่นระบบการน าองคก์ารไปยังบคุลากร

ในสว่นราชการ สว่นราชการหรือองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง

กันในการใหบ้รกิาร หรือสง่มอบงานตอ่กันทีส่ าคัญ 

และผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี



แนวทางการตรวจประเมิน (กระบวนการ)  

·   แนวทางและวธิกีารในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะสัน้และระยะยาว  การ

ก าหนดตัวชีว้ดัทีส่ าคัญของการบรรลยุุทธศาสตร์ขององคก์าร




ใช่




ไมใ่ช่

·   กระบวนการทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นร่วมของบคุลากร การคาดการณ์ผลการ

ด าเนนิงาน และองคค์วามรูต้า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการวางแผนยุทธศาสตร์




ใช่




ไมใ่ช่

D

(0.3)

·   มกีารวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบัิตริาชการ 4 ปี ตามแนวทาง วธิกีารและ

กระบวนการทีก่ าหนดไว ้




ใช่




ไมใ่ช่

·    แผนยุทธศาสตร์ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 และตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต




ใช่




ไมใ่ช่

·    แผนยุทธศาสตร์ของสว่นราชการ อาท ิประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์

ตัวชีว้ดั กลยุทธ ์แผนงานโครงการและกจิกรรม มคีวามสอดคลอ้งและตอบสนอง

กับขอ้มูลดังตอ่ไปนี้

- ลักษณะส าคัญขององคก์าร : ความทา้ทายเชงิยุทธศาสตร์

- วสิัยทัศน์และพันธกจิ

- ความสมดลุของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคัญ




ใช่




ไมใ่ช่

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์
รหสั แนวทางการด าเนนิการ การด าเนนิการ

SP1

R/I

(0.3)

คะแนน

ประเด็นการพจิารณาการด าเนนิการทีค่รบถว้น

A

(0.4)

สว่นราชการมกีารวางแผนยุทธศาสตร์ทีม่กีารระบุ

ขัน้ตอนทีส่ าคัญของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผน

ระยะสัน้และระยะยาว พจิารณาการเปลีย่นแปลงที่

อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต

1.0000



• การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน ต้องมี
คะแนนแต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีเกณฑ์น า้หนักในแต่ละ
ประเดน็ ดังนี ้  A = 0.4 D = 0.3 LI/R = 0.3  

• การตรวจประเมนิ หมวด 1 – หมวด 6 มุ่งเน้นประเดน็ที่ส าคัญ 2 ประเดน็
ในแต่ละรหสั และผลลัพธ์การด าเนินการ (Early Result) ที่ให้น า้หนัก
มากกว่าประเดน็อ่ืน (สังเกตประเดน็การพจิารณาการด าเนินการที่มุ่งเน้น
ได้จากอักษรตัวเข้มขีดเส้นใต้) 

 

แนวทางการตรวจประเมิน (กระบวนการ) 
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แนวทางการตรวจประเมิน (ผลการด าเนินการ)  

ผลงาน
1 2 3 4 5

●

RM 1 65 70 75 80 85 %

●

RM 2 65 70 75 80 85 %

●

0.00 0.00 

1 2 3 4 5

RM 3 65 70 75 80 85 %

●

0.00 0.00  ผลลัพธก์ารด าเนินการดา้นการใหค้วามส าคัญผูรั้บบรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

7.2 ผลลพัธด์า้นการใหค้วามส าคญัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
รอ้ยละความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

รอ้ยละความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบัิตริาชการของสว่นราชการ

 ผลลัพธก์ารด าเนินการดา้นประสทิธผิลและการบรรลุพันธกจิ

รอ้ยละความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการบรรลเุป้าหมายตัวชีว้ัดค ารับรองการปฏบัิตริาชการมติ ิ

ดา้นประสทิธผิลการปฏบัิตริาชการ

หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ (Results)
เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน

7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลและการบรรลุพนัธกจิ

ตวัชีว้ดัผลลพัธ์
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• หมวด 7 มีผลคะแนนในแต่ละตัวชีว้ัดไม่น้อยกว่าระดับ 4 

• การตรวจให้พจิารณาผลการด าเนินงานในปี 58 เพื่อแสดงความเป็นระบบ
หรือความต่อเน่ืองของการพัฒนาองค์การ  

 

 

แนวทางการตรวจประเมิน (ผลการด าเนินการ)  
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• กรณีที่ส่วนราชการไม่ได้เกบ็ข้อมูลตัวชีวั้ดในหมวด 7 ในปี 2558 หรือส่วน
ราชการน าเสนอตัวชีวั้ดเพิ่ม 
• กรณีที่ตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม Cer FL ไม่ได้มีการจดัเกบ็ข้อมูลผล

การด าเนินงาน หรือส่วนราชการมีการน าเสนอตัวชีว้ัดใหม่ที่มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการประเมนิผล (7.1-7.6)  ผู้ประเมนิสามารถพจิารณา
ตัวชีว้ัดดงักล่าวและระบุเพิ่มเตมิในโปรแกรมการประเมินผลได้ไม่เกนิรหสั
ละ 1 ตวัชีว้ัด โดยผู้ตรวจต้องใส่ช่ือตวัชีว้ัด เกณฑ์การให้คะแนน และผลการ
ด าเนินงานในโปรแกรมการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน 

• การค านวณกรณีที่มีตวัชีว้ัดในแต่ละรหสัมากกว่า 1 ตัวชีว้ัด โปรแกรมจะท า
การค านวณผลโดยหาค่าเฉลี่ยของผลการด าเนินงานที่เกดิขึน้ โดยให้น า้หนัก
ความส าคัญของแต่ละเท่ากัน 

แนวทางการตรวจประเมิน (ผลการด าเนินการ)  
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การบูรณาการระบบ 



หมวด 1 การน าองค์การ   

LD 1 
วิสัยทัศน์ และค่านิยม 

LD 2 
หลักธรรมาภบิาล 

LD 3 
การสร้างสภาพแวดล้อม 

LD 4 
การก ากับดูแลองค์การ 

LD 5 
การจัดการผลกระทบ 

เชิงลบต่อสังคม 

146 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

SP 1 

การจดัท ายุทธศาสตร์ 

SP 2 
การรวบรวมและ

วเิคราะห์ข้อมูล 

SP 3 

แผนปฏบิัตกิาร 
SP 4 

การก ากับและตดิตามผล 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

CS 1 

สารสนเทศผู้รับบริการ 

CS 2 

ความพงึพอใจ 

CS 3 

ความไม่พงึพอใจ 

CS 4 
การจัดการ

ความสัมพนัธ์ 

CS 5 
การจัดการข้อร้องเรียน 
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หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้   

IT 1 
การเลือก รวบรวมตัว

วัดผลการด าเนินงาน 

IT 2 
การวัด วเิคราะห์ผลการ

ด าเนินงาน 

IT 3 

การจดัการความรู้  

IT 4 
การจดัการข้อมูล 

สารสนเทศ 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร   

HR 1 

แผนทรัพยากรบุคคล 

HR 2 
สภาพแวดล้อมการ

ท างาน 

HR 3 
ความผูกพนัของ

บุคลากร 

HR 4 
การเรียนรู้และพฒันา 

150 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  



หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัตกิาร  

PM 1 
การออกแบบ

กระบวนการ 

PM 2 
การวิเคราะห์และ

ทบทวนกระบวนการ 

PM 3 
การปรับปรุง

กระบวนการ 

PM 4 
การเตรียมความพร้อม

ต่อภยัพบิัต ิ

PM 5 

การสร้างนวัตกรรม 
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P1 พันธกิจ P1 ผลผลิต/ บริการ 

P7 ผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

CS1 ความต้องการ
ผู้รับบริการ 

LD1 วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 

SP1 การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

SP2 การรวบรวม
ข้อมูล 

SP3 แผนปฏิบัตกิาร 

LD2 หลัก 
ธรรมาภบิาล 

LD4 การก ากับดูแล
องค์การ 

SP4 ระบบตดิตาม
ผลการด าเนินงาน 

IT1 ตัววัดผลการ
ด าเนินงาน 

IT2 การวิเคราะห์
ทบทวนและปรับปรุง 

IT4 การจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ 

IT3 การจัดการ
ความรู้ HR1 แผนทรัพยากร

บุคคล 

HR2 สภาพแวดล้อม 

HR4 ระบบการ
เรียนรู้และพัฒนา 

HR3 ความผูกพัน
บุคลากร 

LD5 ผลกระทบ 
ทางลบ 

PM1 การออกแบบ
ผลผลิต กระบวนการ 

PM2 การควบคุม
กระบวนการ 

PM3 การปรับปรุง
กระบวนการ 

PM4 การจัดการ 
ภัยพบัิต ิ

PM5 นวัตกรรม 

CS3 ความไม่พงึ
พอใจ 

CS4 ความสัมพันธ์ 

CS5 การจัดการ 
ข้อร้องเรียน 

CS2 ความพงึพอใจ
ผู้รับบริการ 
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LD3 การสร้าง
สภาพแวดล้อม 



P1 พันธกิจ P1 ผลผลิต/ บริการ 

P7 ผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

CS1 ความต้องการ
ผู้รับบริการ 

LD1 วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 

SP1 การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

SP2 การรวบรวม
ข้อมูล 

SP3 แผนปฏิบัตกิาร 

LD2 หลัก 
ธรรมาภบิาล 

LD4 การก ากับดูแล
องค์การ 

SP4 ระบบตดิตาม
ผลการด าเนินงาน 

IT1 ตัววัดผลการ
ด าเนินงาน 

IT2 การวิเคราะห์
ทบทวนและปรับปรุง 

IT4 การจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ 

IT3 การจัดการ
ความรู้ HR1 แผนทรัพยากร

บุคคล 

HR2 สภาพแวดล้อม 

HR4 ระบบการ
เรียนรู้และพัฒนา 

HR3 ความผูกพัน
บุคลากร 

LD5 ผลกระทบ 
ทางลบ 

PM1 การออกแบบ
ผลผลิต กระบวนการ 

PM2 การควบคุม
กระบวนการ 

PM3 การปรับปรุง
กระบวนการ 

PM4 การจัดการ 
ภัยพบัิต ิ

PM5 นวัตกรรม 

CS3 ความไม่พงึ
พอใจ 

CS4 ความสัมพันธ์ 

CS5 การจัดการ 
ข้อร้องเรียน 

CS2 ความพงึพอใจ
ผู้รับบริการ 

LD3 การสร้าง
สภาพแวดล้อม 

RM 1 

RM 2 

RM 10 

RM 9 

RM 8 

RM 7 
RM 3 

RM 4 

RM 5 

RM 6 
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