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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
จากการที ่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเครื ่องมือการบริหารจัดการภาครัฐเพื ่อส่งเสริมให้          

ส่วนราชการนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การ โดยเช่ือมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 4.0 
(Public sector Management Quality Award: PMQA 4.0) มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลกัดันใหส้่วนราชการปรบัปรงุ
องค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเพื่อพัฒนาประเทศไทย
สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
เห็นชอบข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติมตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนการดำเนินการขับเคลือ่นการปฏิบัตงิาน
ของหน่วยงานภาครัฐสู ่การเป็นระบบราชการ 4.0 ดังนั ้น เพื ่อให้การพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน และเป็นไปตามแนวทางที ่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำคู่มือกระบวนการพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อใช้เป็นแนวทางการในดำเนินการ
เกี ่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ การปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และการควบคุมภายใน 

 

การจัดทำคู่มือฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการดำเนินการ
ตามหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ที่ให้ส่วนราชการมีกระบวนการทำงานที่เช่ือมโยงกัน ปรับปรุงผลผลติ
กระบวนการการบริการ มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 
โดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรของหน่วยงานนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผล
ขององค์การ ตลอดจนส่วนราชการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ การเผยแพร่มาตรฐาน การจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน และการมีระบบติดตามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกระบวนการสร้างคุณค่าของ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มี 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2) การบริหารจัดการ
แรงงานของประเทศ และ 3) การบริหารความสัมพันธ์และเครือข่ายด้านแรงงาน และกระบวนการสนับสนุน  
9 กระบวนการ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การบริหารทรัพยากรบุคคล  
3) การบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ 4) การบริหารกองกลาง (งานสารบรรณ) 5) การพฒันาระบบบริหาร  
6) การตรวจสอบภายใน 7) การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ 8) งานด้านกฎหมาย และ 9) การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งนี้ ในทุกกระบวนการจะมีกระบวนงานย่อยที ่จะแสดงวัตถุประสงค์ของกระบวนงาน รายละเอียดการดำเนินงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแบบฟอร์มและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีแนวทางหรือวิธีการในการป้องกัน 
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจนสามารถบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของ
กระบวนการ ตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2 กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการพัฒนาระบบบริหาร  
ลักษณะงานตามภารกิจของกลุ ่มพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถือว่าเป็น

กระบวนการสนับสนุนในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนงานย่อย ดังนี้  
(1) การจัดทำการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ  
(2) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน  
(3) การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(4) การควบคุมภายใน 
จึงใช้กรอบความคิดของ Value Chain เป็นกรอบในการออกแบบกระบวนการ เพื่อถ่ายทอด         

ความเชื ่อมโยงกันของระบบงานย่อย เพื ่อก่อให้เกิดการขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบบริหารของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ที่กำหนดไว้ 
1.3 วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเปน็ระบบ  
ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น 

1.4 ขอบเขตจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนฉบับนี้ มีเนื้อหาและลักษณะการดำเนินงาน

ครอบคลุมการปฏิบัติงานใน 4 กระบวนการย่อย ดังนี้ 
(1) การจัดทำการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ  
(2) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน  
(3) การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(4) การควบคุมภายใน 

1.5 คำจำกัดความ 
การพัฒนาระบบบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ใช้ดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการ  

ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูปโครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมการบริหารให้มีสมรรถนะหรือ
ความสามารถที่จะรองรบันโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ รวมทั้งการเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ การตดิตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 

การประเม ินส ่วนราชการตามมาตรการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพของส ่วนราชการ  
ตามความหมายการพัฒนาระบบราชการ หมายถึง การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจ
สำคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื ่อเพิ ่มศักยภาพของ 
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ส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื ่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อ
หน่วยงาน 

การปรับปรุงโครงสร้างองค์การหรือส่วนราชการ ตามความหมายการพัฒนาระบบราชการ 
หมายถึง  

1) การยุบส่วนราชการ การรวมส่วนราชการ และการจัดตั ้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ทั ้งในกรณี    
การขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และกรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม (ขอจัดตั้งหรือขยาย
หน่วยงาน) 

2) การปรับปรุงการทำงานของส่วนราชการ กรณีที ่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างตาม
ขั้นตอนของสำนักงาน ก.พ.ร. จะต้องเป็นการปรับปรุงที่มีผลให้มีการปรับแก้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 

2.1) ในภาพรวมของส่วนราชการ มีการแก้ไขภารกิจ หรืออำนาจหน้าที่ 
2.2) ในส่วนของหน่วยงานในสังกัด มีการแก้ไขอำนาจหน้าที่ หรือเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน   
     จากการปรับปรุง ขอยกฐานะ หรือขอจัดต้ังใหม่ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA)  ความหมายตามสำนักงาน ก.พ.ร.  คือ กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้องค์การภาครัฐมีกระบวนการทำงานและผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบ ัติ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

1.6 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
การดำเนินการกระบวนการการพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1.คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ 
  ราชการของกระทรวงแรงงาน 

1.พิจารณาปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม การจัดและพัฒนา 
  ส่วนราชการและวิธีปฏิบตัิงาน ตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัยและ 
  รองรับกับยุทธศาสตร์และการประเมินส่วนราชการของกระทรวง  
  และกรม และให้เป ็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ  
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติม 
  โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ 5)  
  พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

2.พ ิจารณากำหนดหน้าท ี ่และขอบเขตความร ับผ ิดชอบของ 
  ส่วนราชการ และองค์การรูปแบบอื่นทีม่ิใช่ส่วนราชการภายใต้สังกดั 
  กระทรวง 
3.เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ในสังกัดกระทรวง 
  จัดส่งเอกสารข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการอื่น ๆ 
  แก่คณะกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมาย 
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
    ตามที่มอบหมาย 
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อช่วย ก.พ.ร. ในการดำเนินการให้เป็นไป 
  ตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
  แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
  บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

2. คณะทำงานแบ่งส่วนราชการของ 

   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
1.พิจารณาปรับปรุงการจัดและพัฒนาส่วนราชการและวิธี  

  ปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัยและรองรับกับ 

  ยุทธศาสตร์และการประเมินส ่วนราชการของสำนักงาน 
  ปล ัดกระทรวงแรงงาน และให ้ เป ็นไปตามมาตรา 3/1  
  แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535  
  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

   แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
   หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2.พิจารณากำหนดหน้าที ่และขอบข่ายความรับผิดชอบของ  

  ส่วนราชการ และองค์การรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการภายใน 
  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

3.เชิญผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัในสังกัดสำนักงาน 
  ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าช้ีแจงข้อเท็จจรงิ หรือจัดส่งเอกสาร 
  ข้อมูล 

4.แต่งตั้งบุคคลหรือมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  

  ปลัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติหน้าที ่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย 

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย 
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ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

3. ที่ปรึกษาและคณะทำงานปฏิรูป  
   องค์การ กระทรวงแรงงาน 

1.จัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงแรงงาน ให้สอดคล้องกับ 
  นโยบายที่สำคัญของประเทศ 

2.วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ม ีผลกระทบต่อ  
   การทำงานของกระทรวงแรงงาน 

3.วิเคราะห์บทบาทหน้าที ่และภารกิจของกระทรวงแรงงาน  
  ในอนาคต 

4.จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 

5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย 
4.คณะทำงานปฏิรปูองค์การ  
   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

1.จัดทำแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

2.วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ม ีผลกระทบต่อ  
  การทำงานของสำน ักงานปล ัดกระทรวงแรงงาน และ 
  ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

3 . ว ิ เ คร าะห ์บทบาทหน ้าท ี ่ และภารก ิจของสำน ั กงาน 
  ปลัดกระทรวงแรงงานในปัจจุบันและอนาคตทั้งภารกิจหลัก 
  และภารกิจรอง 

4.จัดทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงาน  
  ปล ัดกระทรวงแรงงาน ท ั ้ งภารก ิจหล ักและภารก ิจรอง 
  โครงสร้าง กระบวนการทำงาน กฎหมาย และด้านบุคลการ  
  ที่จะรองรับภารกิจใหม่ในอนาคต 
5.จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานปลัดกระทรวง 
  แรงงาน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

5.คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล   
  การดำเน ินงานการพ ัฒนาคุณภาพ 
  การบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน    
  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

1.กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการดำเนินงาน 
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน 
  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

2.ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ของ 
  คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป 
  ตามกรอบแนวทางและทิศทางที่กำหนด 

3.ติดตาม เร่งรัดให้การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ 
  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื ้นฐาน 
  ฉบับที่ 2 



 

6 

 

ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

4.ให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตาม  
   เกณฑ์ค ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระด ับพื ้นฐาน  
   ฉบับที่ 2 

5.แต ่งต ั ้ งคณะทำงานเพ ื ่อดำเน ินงานการพ ัฒนาคุณภาพ 
  การบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

6.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามทีป่ลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย 
6.คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ 
  การบริหารจัดการภาครัฐของ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

1.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทบทวนรายงานผลการดำเนินการ และ  

   สนับสนุนในเรื ่องต่าง ๆ สำหรับใช้ประกอบการประเมิน 
   องค์การด้วยตนเอง (Self Assessment) ตามเกณฑ์คุณภาพ 
   การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 

2.ประเมินองค์การตามมาตรฐานที่กำหนด (Checklist) 
3.วิเคราะห์และประเมินหาจดุแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและ 

   พัฒนาองค์การ 

4.ดำเน ินการปรับปรุงและพัฒนาองค์การและติดตามผล 
   การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
   ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 

5.จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

  ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวง  
  แรงงานเสนอต่อคณะกรรมการต ิดตามและกำก ับด ูแล 
  การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ความเห็นชอบ 

6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล  
   การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
   ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

7. คณะกรรมการควบคุมภายในของ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการ
ควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงาน
ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
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ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของ
หน่วยงานในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวงแรงงานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงาน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย 
8.กลุ่มพฒันาระบบบริหาร (กพบ.) 1.เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับ 

  ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาระบบราชการภายในสำนักง าน 
  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

2.ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนา 
  ระบบราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

3.ประสานและดำเนินการเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ  
  ร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
  แรงงาน 

4.ปฏ ิบ ัต ิงานร ่วมก ับหร ือสน ับสนุนการปฏ ิบ ัต ิ งานของ 
   หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

1.7 คำอธิบายสญัลักษณ ์
สัญลักษณ์ในคู่มือปฏิบัตงิานมาตรฐานกระบวนสร้างคุณค่าฯ ดังคำอธิบาย ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ คำอธิบาย 

 

จุดเริม่ต้น หรอื จุดสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

ข้ันตอนการตัดสินใจ 

 

จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน/กระบวนการ 
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สัญลักษณ ์ คำอธิบาย 

 

จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้ากัน 

 

ทิศทาง/การเคลือ่นไหวของงาน 
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ส่วนท่ี 2 คู่มือการปฏิบติังานตามมาตรฐานของกระบวนการพฒันาระบบบริหาร 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาระบบบริหาร         
ซึ่งมาตรฐาน ประกอบด้วย  

1. วัตถุประสงค์ของกระบวนงานย่อย 
2. Work Flow ของกระบวนงานย่อย 
3. รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (รายละเอียดวิธีการทำงาน เอกสาร/ระเบียบ แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ)  
- มาตรฐานงาน 
- การติดตามประเมินผล 

4. เอกสารอ้างอิง 
5. แบบฟอร์มที่ใช้ 

⚫ กระบวนการจัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
1. วัตถุประสงค:์ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มี 2 ประการ ดังนี้  
 1.1 เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล 
การแก้ไขปัญหาและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
 1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยสามารถนำผลงาน 
ไปใช้ประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร 
2. ขอบเขต 

 กรอบการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีการประเมินตัวช้ีวัดใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
 2.1 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื ้นฐาน งานประจำ 
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี (Function Base)  
 2.2 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป 
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda Base)  
 2.3 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)  
 2.4 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื ่อไปสู่  
ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)  
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 2.5 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)  
3. คำจำกัดความ 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตาม หลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที ่ความรับผิดชอบหลักงานตาม กฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรือ มติคณะรัฐมนตรี (Function 
Base) 

1.การดำเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐานงานประจำ 
  งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที ่
  ความรับผิดชอบหลัก               
2.การดำเนินงานตามกฎหมาย  
3.การดำเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล  
  และมติคณะรัฐมนตรี  
4.การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

2. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทาง ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที ่ได้ร ับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการ 
บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 
(Agenda Base) (ตัวช้ีวัดบังคับ 1 ตัวช้ีวัด) 

1.การดำเนินการตามข้อสั ่งการของนายกรัฐมนตรี  
2.การดำเน ินการตามวาระการข ับ เคล ื ่อนและ 
  การปฏิรูปประเทศ        
3.การแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะเรื ่องหรือภารกิจที่   
  ได้ ร ับมอบหมายพ ิ เศษ จากนายกร ัฐมนตรี / 
  รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที ่กำกับและติดตาม 
  การปฏิบัติราชการ  
4.การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลาย 

  หน่วยงาน (Joint KPIs)  

5.การสร ้างความร ับร ู ้ความเข ้าใจแก ่ประชาชน  

  (บังคับเฉพาะส่วนราชการ) 
3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที/่
ท้องถิ ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ ่มจังหวัด (Area Base)  
(ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน) 

1. การดำเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค 
   จังหวัด กลุ่มจังหวัด  

2. การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง/ 
    จังหวัด (Function-Area KPIs) 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation 
Base) 

ก า ร พ ัฒ นานว ั ต ก ร ร ม  โ ดย เ ส นอข ้ อ เ ส นอฯ 
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น  

1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็น 
    การคิดร ิเร ิ ่ม นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ  
    ให้ทันสมัย เหมาะสม และทัน ต่อสถานการณ์  
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

    รวมทั ้งให้ม ีความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ 
    ประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรม      
     เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น  

2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็น 
    นว ัตกรรมที่นำมาใช ้พ ัฒนาและสร ้างค ุณค่า 
    ในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือ 
    สร้างบริการใหม่เพื่อยกระดับการบริหาร 

5. ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

1. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน 
  ยุทธศาสตร์ชาติ  
  1.1 การจัดทำแผนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
       ตามภารกิจ/บทบาทของส่วนราชการประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2561  
  1.2 ผลผลิตที ่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับ 
      การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจาก 

      ระบบ Government Fiscal Management 
      Information System (GFMIS)  
2. การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 

 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร กำกับการดำเนินการจัดการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ 

2. นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กล ุ ่มพ ัฒนาระบบบร ิหารทำหน้าท ี ่จ ัดทำข ้อมูล 
การประเมินส่วนราชการฯ 
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5. ผังกระบวนการจัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ 

สัญลักษณ์ 
 
                     เร่ิมต้น / สิ้นสดุ                 ดําเนินการ          ตัดสินใจ/พิจารณา         ต่อเนื่อง         ทิศทางการไหล 
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
1. 

 

15 วัน 1.1. จัดทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิราชการให้
ปลัดกระทรวงเห็นชอบมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  

1.2. ผ ู ้อำนวยการกล ุ ่มพ ัฒนาระบบบร ิหาร และผ ู ้ปฏ ิบ ัติ หน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  

2. 

 

15 วัน 2.1. จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุมหารือ (นอกรอบ) การกำหนด
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

2.2. อธ ิบด ีกรม/เลขาธ ิการสำน ักงานประกันส ังคม มอบหมาย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การดำเนินการตัวชี้วัดฯ เข้าร่วมประชุมฯ ในส่วนของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมอบหมายผู้อำนวยการสำนัก 
ศูนย์ กอง และเจ้าหน้าที่ท ี่รับผิดชอบการดำเนินการตัวช ี้ว ัดฯ     
เข้าร่วมประชุมฯ  

3. 

 

15 วัน 3.1. จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงแรงงานมีหนังสือถึง
อธิบดีทุกกรมและเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการ
สำน ัก/ศ ูนย ์/กองในส ังก ัดสำน ักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
เพื่อมอบหมายหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตัวชี้วัดกระทรวงแรงงาน 
ให ้ เป ็นไปตามเป ้าหมายท ี ่กำหนด และจ ัดทำรายงานผล 
การดำเนินงานรอบที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) ส่งให้กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

3.2. จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงแรงงานมีหนังสือถึง
อธิบดีทุกกรมและเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการ
สำนัก/ศูนย์/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือ
มอบหมายหน่วยงานในสังกัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน     
รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน) ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

4. 

 

15 วัน 4.1. จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงแรงงานรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ รอบ 1 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ผ่านระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

4.2. จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงแรงงานรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ รอบ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ผ่านระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

รับฟังการช้ีแจงแนวทาง       

การประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ          

โดยสำนักงาน ก.พ.ร. 

ประชุมหารือ (นอกรอบ) การกำหนด

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติราชการประจำปี 

ประสาน ติดตามผลการดำเนินการตามที่

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งรายละเอียดตวัชี้วัด         

ค่าเป้าหมาย คำอธิบายและเงื่อนไขตา่ง ๆ  

ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณา

ตัวชี้วัดของส่วนราชการ   

รวบรวมรายงานผล            

การดำเนินงานตวัชี้วัดตามกรอบ   

การประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของส่วนราชการ 
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6.รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคณุภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มท่ีใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

ช่ือกระบวนงานย่อย : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพของส่วนราชการ 
สำนัก/กลุ่มงาน : กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มที่ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1. เข้ารับฟังชี้แจงแนวทาง 
การประเมินส่วนราชตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. 
 

1.1. จัดทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิ ราชการใ ห้
ปลัดกระทรวงเห็นชอบมอบหมายผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  

1.2. ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ          
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

15 วัน ร ้อยละความสำเร ็ จในกา ร
จัดทำรายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
ส ่ วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ผอ.กพบ. - 1. หนังสือเชิญ
ประชุมฯ 

2. เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมของ
สำนักงาน 
ก.พ.ร. 

- 

2. ประชุมหารือ (นอกรอบ)     
การกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบ
การประเมินส่วนราชการ     
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
 

2.1. จัดทำหนังส ือขออนุม ัต ิจ ัดประช ุมหารื อ           
(นอกรอบ) การกำหนดตัวช ี ้ว ัดตามกรอบ         
การประเม ินส ่ วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ    

2.2 อธิบดีกรม/เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
          มอบหมายผูอ้ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     
      และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินการ   
     ตัวชี้วัดฯ เข้าร่วมประชุมฯในส่วนของสำนักงาน  
     ปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงมอบหมาย 
     ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์/กอง และเจ้าหน้าที่ 
     ที่รับผิดชอบการดำเนินการตัวชี้วัดฯ เข้าร่วม  
     ประชุมฯ   

15 วัน ร้อยละความสำเร็จในการจัด
ประช ุมหาร ือ (นอกรอบ )          
การกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบ
การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธ ิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ     

ผอ.กพบ. - กรอบแนวทาง    
การประเมิน     
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

- 



 

14 

 

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มที่ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

3. ประสาน ติดตามผลการ
ดำเนินการตามที่สำนักงาน 
ก.พ.ร. ได้ส่งรายละเอียด
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย คำอธิบาย
และเงื่อนไขต่างๆ ที่ผ่าน         
การพิจารณาจากคณะทำงาน
พิจารณาตัวชี้วัดของ         
ส่วนราชการ   
 

3.1. จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงแรงงาน
ม ีหน ังส ือถ ึงอธ ิบดีท ุกกรมและเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการสำนัก/
ศูนย์/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
เพื่อมอบหมายหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ
ต ัวช ี ้ว ัดกระทรวงแรงงานให้ เป ็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) ส่งให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

3.2. จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบปลัดกระทรวง
แรงงานม ีหน ั งส ือถ ึ งอธ ิบด ีท ุกกรมและ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการ
สำน ั ก / ศ ู นย ์ / กอง ในส ั ง ก ั ด ส ำน ั ก ง าน
ปล ัดกระทรวงแรงงาน เพ ื ่ อมอบหมาย
หน่วยงานในส ังก ัดจ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบที ่ 2 (เมษายน – กันยายน)           
ส่งให้กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  

7 วัน ร ้อยละความสำเร ็ จในกา ร
จัดทำหนังสือการรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ผอ. กพบ. - กรอบตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

- 

4. รวบรวมรายงานผล           
การดำเนินงานตวัชี้วัด        
ตามกรอบการประเมิน       
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ   
ส่วนราชการ 
 

4.1. จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงแรงงาน
รายงานผลการดำเน ินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ รอบ 1 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานผ่านระบบ e-SAR ของ
สำนักงาน ก.พ.ร. 

 
 

15 ร ้อยละความสำเร ็ จในกา ร
จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำ เน ินงานตามมาตรกา ร
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏ ิบ ัต ิ ราชการ ประจำ ปี
งบประมาณของสำน ักง าน
ปลัดกระทรวงแรงงานผ่าน 

ผอ. กพบ. - ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
ประจำปี
งบประมาณ  

- 
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ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มที่ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 
 
4.2 จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบปลัดกระทรวง 
     แรงงานรายงานผลการดำ เน ินงานตาม 
     มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
     ราชการ ประจำปีงบประมาณ รอบ 2 ของ 
     สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานผ่านระบบ 
     e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

ระบบ e-SAR ของสำนักงาน 
ก.พ.ร. 
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⚫ กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน 
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ชัดเจน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  

1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และนำมาทบทวนข้ันตอน ระบบงาน  
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากข้ึน  

1.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการทำงานสำหรับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็น  
มืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั ้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการ  
ที่ตรงกับความต้องการ  

2. ขอบเขต  

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงาน
ตั้งแต่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับคำขอปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ แล้วนำมาพิจารณากลั่นกรอง  
คำชี้แจงประกอบการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการ , การจัดประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุง
โครงสร้างในระดับต่างๆ ได้แก่ กลุ่มภารกิจและคณะกรรมการพัฒนาโครงสรา้งระบบราชการของกระทรวงแรงงาน  
การตรวจสอบ/ แก้ไข เอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จนถึงการนำส่งสำนักงาน ก.พ.ร.  

3. คำจำกัดความ  

3.1 มาตรฐาน คือ สิ ่งที ่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั ้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)  

3.2 มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน  (Performance Standard) เป ็นผลการปฏิบ ัติงานในระดับใด 
ระดับหนึ ่ง ซ ึ ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที ่น ่าพอใจหรืออยู ่ในระดับที ่ผ ู ้ปฏิบัต ิงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยจะมีกรอบ  
ในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน  

3.3 การปรับโครงสร้าง  
      ตามความหมายการพัฒนาระบบราชการ หมายถึง  

     1) การยุบส่วนราชการ การรวมส่วนราชการ และ การจัดต้ังส่วนราชการข้ึนใหม่ ทั้งในกรณีการ
ขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และกรณีการขอจัดตั ้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม  (ขอจัดตั ้งหรือขยาย
หน่วยงาน) (มติ ครม. 24 ก.ค. 50: ที่ นร 1200/ว13 ลว. 28 ส.ค. 50)  
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2) การปรับปรุงการทำงานของส่วนราชการ กรณีที ่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง 
ตามขั้นตอนของสำนักงาน ก.พ.ร. จะต้องเป็นการปรับปรุงที่มีผลให้มีการปรับแก้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ประกอบด้วย  

 2.1) ในภาพรวมของส่วนราชการ มีการแก้ไขภารกิจ หรืออำนาจหน้าที่  
  2.2) ในส่วนของหน่วยงานในสังกัด มีการแก้ไขอำนาจหน้าที่ หรือเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน  

จากการ ปรับปรุง ขอยกฐานะ หรือขอจัดต้ังใหม่  

3.4 ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ 
ให้บริการเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งกำไร โดยมีความสัมพันธ์กับรัฐ ประกอบด้วย  

1) รัฐจัดต้ัง  
2) รัฐปกครองบังคับบัญชา  
3) ใช้งบประมาณแผ่นดิน  
4) ใช้อำนาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม  
5) บุคลากรมีสถานะเป็นข้าราชการ  
6) รัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำของหน่วยงาน  

(หลกัการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบรหิาร: ISBN 978-616-7145-20-4)  

3.5 คำชี ้แจงประกอบการขอจัดตั ้งส่วนราชการ หมายถึง เอกสารที ่ใช้ประกอบการกลั ่นกรอง  
ความเหมาะสมของการจัดต้ังส่วนราชการ จำนวน 9 รายการ ประกอบด้วย  

1) การวิเคราะห์ภารกจิ (Business Analysis)  
2) เหตผุลความจำเป็นในการขอจัดต้ัง (ตัวช้ีวัดภาพรวมการปรบัปรงุโครงสร้าง)  
3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  
4) นโยบาย แผนงานสำคัญของรัฐบาลทีส่่วนราชการตอ้งรบัผิดชอบ  
5) ปริมาณงาน  
6) ค่าใช้จ่าย  
7) อัตรากำลงัของเจ้าหน้าที่  
8) ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ  
9) คำช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้าม)ี เช่น ตัวช้ีวัดสำคัญของส่วนราชการหลงัปรบัโครงสร้าง ตัวช้ีวัดที่สะท้อน

ประสิทธิผล ในการปรบัโครงสร้าง (หน่วยงานที่ยกฐานะ หรอืตั้งใหม)่ เป็นต้น  
(มติ ครม. 24 ก.ค. 50: ที่ นร 1200/ว13 ลว. 28 ส.ค. 50)  
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4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  

4.1 คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ พิจารณาปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม การจัดและพัฒนาส่วนราชการและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนบุคคล  ให้ทันสมัยและรองรบั
ก ับย ุทธศาสตร ์  และการประเม ินส ่วนราชการของกระทรวงและกรมให ้ เป ็น ไปตาม มาตรา 3/1  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4.2 คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที ่พิจารณา 
การขอปรับปรุงการจัดและพัฒนาส่วนราชการและวิธีปฏิบัติงาน  ตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัยและรองรับกับ
ยุทธศาสตร์และการประเมินส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

4.3 หน่วยงานกลาง หมายถึง ส่วนราชการอื่นนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่มีภารกิจในด้านการบริหาร
จัดการในภาพรวมของประเทศ ทั้งในด้านงาน เงิน คน และกฎหมาย โดยเข้าร่วมในคณะทำงาน/ คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย  

1) คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม ประกอบด้วย ผู้แทน สำนักงาน ก .พ./ สำนักงาน 
ก.พ.ร./ สำนักงบประมาณ/ กระทรวงการคลัง/ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา  

2) คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ.ร./ 
เลขาธิการ ก.พ./ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/ ปลัดกระทรวงการคลัง/ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

3) กรม (ส่วนราชการ) ที่ประสงค์จะขอปรับปรุงโครงสร้าง ทำหน้าที่ จัดทำคำช้ีแจงประกอบการ
ขอจัดต้ัง ส่วนราชการเสนอคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม  

4) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่  
    - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน  
    - ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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5. ผังกระบวนงาน (Work Flow) ปรบัโครงสรา้งของส่วนราชการ  

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)  ผังงาน (Flow Chart)  ระยะเวลา  ผู้รับผดิชอบ  

1. ตรวจสอบ/กลั่นกรอง/ศึกษา/ วิเคราะห์ เอกสาร 
คำชี้แจง ประกอบการขอปรับปรุงการแบง่ ส่วนราชการ 
(วิเคราะห ์Business Analysis)  

 

15 วัน  กพบ. 

2. นำเสนอข้อคดิเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงเอกสารและ
แนวทางการดำเนินงานปรับโครงสร้าง  

 5 วัน   

3. เตรียมการจดัประชุม   15 วัน   

4. ประชุมหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   10 วัน   

5. ขอความเห็นหน่วยงานกลาง   20 วัน   

6. ประชุมคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการ
ของกระทรวง  

 10 วัน   

7. แจง้การปรับปรุง/แก้ไขเอกสาร และแจง้เวยีนรายงาน
การประชุม  

 10 วัน   

8. ตรวจสอบเอกสารคำชี้แจง/ ส่งสำนักงาน ก.พ.ร.   10 วัน   

9. ตดิตามผลการพิจารณาร่าง กฎกระทรวง และประสาน
การจัดทำกฎกระทรวงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  

 -   

10. สรุปผลการดำเนินงานและ ประมวลปญัหาอุปสรรค
ในการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน  

 -   

 

หมายเหตุ : จำนวนวันเป็นวันทำการ ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และเป็นช่วงเวลาในความรับผิดชอบของ 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร โดยนับตั้งแต่วันทีร่ับหนังสือเข้าจนถึงวันที่ผู้อำนวยการสำนักลงนามสง่หนังสือถึงผูบ้รหิาร  
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

6.1 ตรวจสอบ/ กลั่นกรอง/ ศึกษา/ วิเคราะห์ เอกสารคำช้ีแจงประกอบการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  
1) ตรวจสอบ/ กลั่นกรองเอกสาร : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำชี้แจงประกอบการปรับปรุง การแบ่ง

ส่วนราชการของส่วนราชการ จำนวน 9 รายการ และรายงานการประชุม คณะทำงานแบ่งส่วนราชการ
ของกรม (กรณีมติที่ประชุมมีประเด็นขัดแย้งหรือคาดว่าจะเป็นปัญหาต้องประสานแก้ไขก่อน)  

2) ศึกษา/ วิเคราะห์คำช้ีแจงฯ (กฎหมาย/ โครงสร้าง : เปรียบเทียบระหว่างกรมและกระทรวง)  
3) สรุปสาระสำคัญ (อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนภายใน)  

6.2 นำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรงุเอกสารและแนวทางการดำเนนิงานปรับโครงสร้าง  
1)  เสนอรองปลัดฯ ที่ดูแลส่วนราชการ ขอความเห็นชอบจัดประชุมกลุ่มภารกิจ  

- กรณีเอกสารม ีความไม ่ครบถ้วนสมบ ูรณ์ เสนอขอความเห ็นชอบส ่งกล ับส่วนราชการ  
เพื่อปรับแก้เอกสาร  

- กรณีเอกสารมีความครบถ้วนสมบรูณ์ เสนอความเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรงุ
โครงสร้างของกระทรวง  

2) กรณีทีผู่้บริหารเห็นว่าเรง่ด่วนไม่จำเป็นต้องจัดประชุมกลุ่มภารกิจ ให้ข้ามไปดำเนินการในข้ันตอนที่ 5 
6.3 เตรียมการจัดประชุมกลุ่มภารกจิ  

1) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม  
2) เชิญประชุมและประสานส่วนราชการ เพื่อสำรวจผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งประเด็นสำคัญ เตรียมการช้ีแจง  

6.4 ประชุมส่วนราชการภายในทีเ่กี่ยวข้อง 
1) จัดทำรายงานการประชุม  
2) แจ้งกรมแก้ไขเอกสารตามมติทีป่ระชุม (ถ้ามี)  

6.5 ขอความเห็นหน่วยงานกลาง (ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ : 7 หน่วย ประกอบด้วย เลขาธิการ 
ก.พ.ร./ เลขาธิการ ก.พ./ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/ ปลัดกระทรวงการคลงั/ เลขาธิการ 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ/ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตร)ี  
1) เสนอปลัดฯ ให้ความเห็นชอบลงนามในหนังสือขอความเห็นหน่วยงานกลาง (ผ่านรองปลัดฯ , หัวหน้า

กลุ่มภารกิจ)  
2) นับจากวันทีส่่งเอกสารให้หน่วยงานกลาง 15 วันทำการ ตามความเห็นและนำมาสรปุเป็นความเห็น

หน่วยงานกลาง  
3) แจ้งกรมทราบความเห็นหน่วยงานกลาง  

6.6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง  
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1) เสนอปลัดฯ ลงนามเรียน รมว. กำหนดวันประชุม (ขอวันประชุมจาก รมว./ ปลัดฯ/ รองเลขาฯ ก.พ.ร. 
ก่อนทำหนงัสอืเชิญประชุม)  

2) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม/เชิญประชุม (รมว. ให้วันประชุม)  
3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ  
4) จัดทำรายงานการประชุม  

6.7 แจ้งการปรับปรุง/ แก้ไขเอกสาร และแจง้เวียนรายงานการประชุม  
1) แจ้งกรมปรับปรงุ/ แก้ไขเอกสาร ตามมตทิี่ประชุม (ถ้ามี)  
2) แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ พจิารณา  

6.8 ตรวจสอบเอกสารคำช้ีแจง/ส่งสำนักงาน ก.พ.ร.  
1) ตรวจสอบความครบถ้วนคำช้ีแจงฯ ที่แก้ไขแล้ว  
2) แก้ไขรายงานการประชุม (ถ้าม)ี  
3) จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอการปรับปรงุการแบ่งส่วนราชการ  
4) เสนอปลัดฯ ให้ความเห็นชอบลงนามในหนังสือ ก.พ.ร.  

6.9 ติดตามผลการพจิารณาร่างกฎกระทรวง และประสานการจดัทำกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
1) ติดตามผลการประชุม อ.ก.พ.ร. เศรษฐกิจฯ และแจ้งให้ส่วนราชการยืนยันความเห็น  
2) รวบรวมความเห็นจากส่วนราชการ เสนอ รมว.รง. เพื่อให้ความเห็นชอบ และแจง้สำนักงาน ก.พ.ร. 

ติดตามผลการประชุม ก.พ.ร. และแจง้ใหส้่วนราชการยืนยันความเห็น  
3) รวบรวมความเห็นจากส่วนราชการ เสนอ รมว.รง. เพื่อให้ความเห็นชอบ และแจง้สำนักงาน ก.พ.ร. 

ติดตามผลการพจิารณาของ ก.พ.ร. และนำเสนอ รมว. ลงนาม ส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา  

4) ประสานการแก้ไขกฎกระทรวงกบัสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
5) เข้าร่วมการประชุมเพือ่ปรับปรุงกฎกระทรวงร่วมกบัส่วนราชการและคณะกรรมการกฤษฎีกา 6.8) 

จัดทำหนงัสอืแจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันร่างกฎกระทรวงทีผ่่านการตรวจร่างแล้ว (จัดประชุม
หารือการปรับปรงุร่างกฎกระทรวงตามมติคณะรฐัมนตร ี(ถ้ามี))  

6) จัดส่งร่างกฎกระทรวงให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรปีระกาศในราชกิจจานุเบกษา  
6.10 สรปุผลการดำเนินงานและประมวลปญัหาอปุสรรคในการทำงานเพื่อปรบัปรุงกระบวนงาน  

1) แจ้งส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวช้ีวัดที่กำหนด  
2) ประมวลข้อมลูผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการปรบัปรุงโครงสร้าง และประเด็นปัญหา/ อปุสรรคใน

การทำงาน  
3) จัดทำข้อคิดเห็นประกอบการปรบัปรุงกระบวนงานปรับปรงุโครงสร้างส่วนราชการระยะต่อไป  
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7. มาตรฐานคณุภาพงาน  

7.1 มาตรฐานคุณภาพงานของกจิกรรม  
ขั้นตอน/กจิกรรม  มาตรฐานคุณภาพงานของกจิกรรม  

ข้อกำหนดในการปฏบิัตงิาน :  
เชิงคุณภาพและเชงิปริมาณ  

1. ตรวจสอบ/ กลั่นกรอง/ ศึกษา/ วิเคราะห์ เอกสาร 
คำชี้แจงประกอบการ ปรับปรุงการแบง่ส่วนราชการ  

1) ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณา  
2) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (20 วัน)  

2. เตรียมการจัดประชุมกลุม่ภารกจิ  1) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารคำชี้แจง  
2) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (15 วัน)  

3. ประชุมส่วนราชการภายในกลุ่มภารกิจ  1) จัดทำรายงานการประชุมที่มีความชัดเจน และ
ครอบคลุม การทำงาน  

2) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (10 วัน)  
4. ขอความเห็นหน่วยงานกลาง  1) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของความเห็นหน่วยงานกลาง  

2) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (20 วัน)  
5. ประชุมคณะกรรมการพฒันาโครงสร้าง ระบบราชการ
ของกระทรวง  

1) จัดทำรายงานการประชุมที่มีความชัดเจน และ
ครอบคลุม การทำงาน  

2) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (10 วัน)  
6. แจง้การปรับปรุง/ แก้ไขเอกสาร และ แจง้เวยีนรายงาน
การประชุม  

1) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารคำชี้แจง  
2) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (10 วัน)  

7. ตรวจสอบเอกสารคำชี้แจง/  
ส่งสำนักงาน ก.พ.ร.  

1) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารคำชี้แจง  
2) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (10 วัน)  

8. ตดิตามผล  1) ความครบถ้วน ของข้อมูลประกอบการพิจารณา  
2) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด  

7.2 มาตรฐานคุณภาพงานในภาพรวมของกระบวนงาน  
1) ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล/ เอกสารคำช้ีแจงฯ/ ความเห็นหน่วยงานกลาง  
2) ความชัดเจน ของข้ันตอน/ กจิกรรม ภายใต้กระบวนงานปรบัโครงสร้างของส่วนราชการ  
3) การปฏิบัตงิานมีการดำเนินการอย่างตอ่เนื่อง เป็นระบบ และมีมาตรฐานชัดเจน  
4) ข้อมูลเป็นปจัจบุัน และปฏิบัติได้  
5) ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดำเนินการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กำหนด  
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8. ระบบติดตามประเมินผล  
1) การติดตามผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการปรบัโครงสร้างของส่วนราชการ (รายงานรายเดือน)  
2) การติดตามผลการปรับปรงุโครงสร้างตามตัวช้ีวัดที่แต่ละส่วนราชการกำหนด (รายงานรายป)ี  

 

9. เอกสารอ้างอิง  
1) คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน  คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 183/2560 

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
2) คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ที่ 183/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
3) การกำหนดชื ่อและความหมายของหน่วยงาน หนังส ือสำนักงาน ก .พ.ร . ที ่ นร 1204/ว6 ลงวันที่  

8 ธันวาคม 2547 
4) การซักซ้อมความเข้าใจเกี ่ยวก ับข ั ้นตอนการจัดตั ้งหน่วยงานของร ัฐ   หนังส ือสำนักงาน ก .พ.ร .  

ที่ นร 1204/ว13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 
5) แนวทางการวิเคราะห์ภารกิจภาครัฐ 
6) หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร : ISBN 978-616-7145-20-4  
7) แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค  
8) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งและการประเมินผลหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หนังสือสำนักงาน 

ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550  
 
10. แบบฟอร์มท่ีใช้  

- เอกสารแบบคำช้ีแจงประกอบการแบง่ส่วนราชการภายในกรม
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⚫ กระบวนการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) รวมทั้งใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารัฐ (PMQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) 
ให้องค์การมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

2. ขอบเขต 
การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ลักษณะสำคัญขององค์การ และ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์
การดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะทำงานกลุ่มย่อย
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และจัดประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจ ร่วมกันพิจารณาการประเมินองค์การด้วยตนเองตามหลกัเกณฑ์สำนักงาน ก.พ.ร.  

3. คำจำกัดความ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : 

PMQA) ความหมายตามสำนักงาน ก.พ.ร. คือ กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กบั
การพัฒนาการบริหารราชการ เพื ่อให้องค์การภาครัฐมีกระบวนการทำงานและผลการปฏิบ ัติงานที ่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน  

ลกัษณะสำคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินงาน 
และความท้าทายสำคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ข้อคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ 7 ด้าน ใน
การบริหารและปฏิบัติงานของส่วนราชการ ได้แก่ 

หมวดที่ 1  การนำองค์การ  
1.1 การนำองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
1.2 การกำกับดูแลองค์การและการสร้างคุณูปการต่อสังคม 
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หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
2.2 การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

หมวดที่ 3  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3.1 ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2 การสร้างความผูกพัน 

หมวดที่ 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ 
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

หมวดที่ 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

หมวดที่ 6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
6.1 กระบวนการทำงาน 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

หมวดที่ 7  ผลลัพธ์การดำเนินการ 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 
7.2 การบรรลุผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7.3 การบรรลุผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
7.4 การบรรลุผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล 
7.5 การบรรลุผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต  
7.6 การบรรลุผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน  

การประเมินองค์การด้วยตนเอง คือ วิธีการที่ทำให้องค์การได้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) และ
โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) เพื่อองค์การสามารถนำไปใช้วางแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1.คณะกรรมการติดตามและกำกับ
ดูแลการดำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ของสำนักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน 

1.กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการดำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

2.ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื ่องต่าง ๆ ของ 
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน
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ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทาง
และทิศทางที่กำหนด 

3.ติดตาม เร่งรัดให้การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.แต่งตั ้งคณะทำงานเพื ่อดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

6.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามทีป่ลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย 
2.คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ 
  การบริหารจัดการภาครัฐของ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

1.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทบทวนรายงานผลการดำเนินการ และสนับสนุน
ในเรื ่องต่าง ๆ สำหรับใช้ประกอบการประเมินองค์การด้วยตนเอง  
(Self Assessment) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.ประเมินองค์การตามมาตรฐานที่กำหนด (Checklist) 
3.วิเคราะห์และประเมินหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและ 
พัฒนาองค์การ 

4.ดำเนินการปรบัปรุงและพัฒนาองค์การและติดตามผลการดำเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั 
5.จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ
กำกับดูแลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ความเห็นชอบ 

6.ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

3.กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล
การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการ
บร ิหารจ ัดการภาคร ัฐของสำน ักง านปล ั ดกระทรวงแร ง งาน   
เพื่อดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5. ผังกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั  

สัญลักษณ์ 
 
                     เร่ิมต้น / สิ้นสดุ                 ดําเนินการ          ตัดสินใจ/พิจารณา         ต่อเนื่อง         ทิศทางการไหล 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
1. 

 

 
15 วัน 

1.1 ศึกษาแนวทางการประเมินส่วนราชการตามเกณฑ์การพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1 .2  ทบทวนผลการดำเน ินการพัฒนาค ุณภาพการบร ิหาร 
จัดการภาครัฐท่ีผ่านมาของ สป. เพื่อนำข้อเสนอแนะจากสำนักงาน 
ก.พ.ร. มาปรับปรุงและจัดทำเป็นแผนพัฒนาองค์การ 
 
 
 

2. 

 

 
5 วัน 

2.1 จัดทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.  
2.2 จ ัดทำหนังส ือเสนอปล ัดกระทรวงแรงงานเพื ่อแต ่ งตั้ ง
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป. โดย
ดำเนินการศึกษาประเด็นข้อคำถามการประเมินส่วนราชการฯ  
ในแต่ละหมวดให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัด สป.  
2.3  แจ้งเวียนคำสั่งทางระบบ internet  
2.4 ทำหนังสอืถึงผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง เพื่อมอบหมาย
ข้าราชการ จำนวน 2 คน เป็นคณะทำงานกลุ่มย่อยพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

3. 

 

 
10 วัน 

3.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติจ ัดประชุมคณะทำงาน/คณะทำงาน 
กลุ่มย่อยฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน และร่วมกันกำหนด
ตัวชี้วัดหมวด 7 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
3.2 จัดประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ เพื่อพิจารณาลักษณะสำคัญ
องค์การ วิเคราะห์ประเด็นการประเมินตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 
และร่วมกันจัดทำและส่งมอบข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินการ
ตามประเด็นข้อคำถาม เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประเมินส่งให้
สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาในขั ้นตอนที ่ 1 การตรวจพิจารณา
เอกสารการสม ัครเบื้ องต ้น และขั ้นตอนที ่  2 การตรวจเอกสาร 
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) 

รับฟังการช้ีแจงแนวทาง       
การประเมินสถานะส่วนราชการ
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ         

การบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยสำนักงาน ก.พ.ร. 

แต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะทำงาน/

คณะทำงานกลุ่มย่อย เพ่ือพิจารณา 

การดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

จัดประชุมคณะทำงาน คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ 

เพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมิน และกำหนด

ตัวชี้วัดหมวด 7 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 
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สัญลักษณ์ 
 
                     เร่ิมต้น / สิ้นสดุ                 ดําเนินการ          ตัดสินใจ/พิจารณา         ต่อเนื่อง         ทิศทางการไหล 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
4. 

 

 
30 วัน 

4.1 จัดทำข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐเป็นรายหมวด  
4.2 รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และจัดทำผลการดำเนินการ
ให้ตรงกับประเด็นข้อคำถามตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5.  
 
 
 
 

 
2-5 วัน 

ประเม ินผลการดำเน ินงานตามแบบประเม ินความพร้อมใน 
การสมัครขอรับรางวัล PMQA/ สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ด้วยตนเอง 

6.  
 
 
 
 
 
 

 
2-5 วัน 

จัดทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื ่อพิจารณาเอกสารประกอบ 
การประเมินส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาในขั้นตอนที่ 1  และ
ข้ันตอนท่ี 2 

7.  
 
 
 
 

 
5 วัน 

นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากข้ันตอนลำดับท่ี 3-5 ลงในระบบ
ออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

8. 

 

5 วัน 8.1 จัดประชุมซักซ้อมคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที ่ที่เก ี่ยวข้อง  
เพ ื ่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเม ินฯ และ  
ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ ท่ีมาตรวจประเมิน 
8.2 จัดประชุมการตรวจประเมินส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร.  

จัดทำและรวบรวมข้อมูลการดำเนินการ 

รายหมวดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐ  

จัดประชุมการตรวจประเมินส่วนราชการ           

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ของ สป. จากสำนักงาน ก.พ.ร.             

รวบรวมรายงานผลการประเมินส่วนราชการ           

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ลงในระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร.             

 

ประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล 

PMQA/ สถานะการเป็น 

ระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 

เสนอเอกสารประกอบ 

การประเมินในขั้นตอนที่ 1 และ 

2 เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน 
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สัญลักษณ์ 
 
                     เร่ิมต้น / สิ้นสดุ                 ดําเนินการ          ตัดสินใจ/พิจารณา         ต่อเนื่อง         ทิศทางการไหล 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน 
9. 

 

  
3 วัน 

9.1 นำผลการพิจารณาการประเมินส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐจากสำน ักงาน ก.พ.ร.  เสนอปลัด 
กระทรวงแรงงานเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอ 
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผ ู ้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง  
เพื ่อทราบ และแจ้งผู ้เกี ่ยวข้องเตรียมความพร้อมขับเคลื ่อนสู่  
การปฏิบัติต่อไป  
 

10.   
10 วัน 

10.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงาน/คณะทำงาน 
กลุ ่มย่อยฯ เพื ่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาองค์การของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
10.2 จัดประชุมคณะทำงาน คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ เพื่อร่วมกันจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
10.3 จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
10.4 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู ้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง  
เพื่อทราบแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
มอบหมายผู ้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการ 
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

11.  
 

5 วัน รวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน 
เพื่อโปรดทราบ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นำผลการพิจารณาการประเมิน 

ส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร.  

เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน 

ติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาองค์การต่อ

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาองค์การของ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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6.รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคณุภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มท่ีใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

ช่ือกระบวนงานย่อย : การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สำนัก/กลุ่มงาน : กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 

ลำดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มที่ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1. รับฟังการช ี ้แจงแนวทาง       
การประเม ินสถานะส ่วน
ราชการตาม เกณฑ ์ ก าร
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยสำนักงาน 
ก.พ.ร. 
 

1.1 ศึกษาแนวทางการประเมินส่วนราชการ 
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
1.2 ทบทวนผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐที ่ผ ่านมาของ สป. 
เพื ่อนำข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ก.พ.ร.  
มาปรับปรุงและจัดทำเป็นแผนพัฒนาองค์การ 

15 วัน ร้อยละความสำเร็จในการ
จัดทำรายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินส่วนราชการเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ผอ. กพบ. - 1. หนังสอืเชิญ 
ประชุมฯ 
2. เอกสาร 
ประกอบการ   
ประชุมของ 
สำนักงาน  
ก.พ.ร. 

- 

2. แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมก า ร/
คณะทำงานเพื ่อพิจารณา
การดำเนินการตามเกณฑ์
ก ารพ ัฒนาค ุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

2.1 ทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน 
เพื ่อพิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตาม  
และกำก ับดูแลการดำเน ินงานการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.  
2.2 ทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน 
เพ ื ่ อแต ่ งต ั ้ งคณะทำงานพ ัฒนาค ุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐของ สป.โดยดำเนิน
การศึกษาประเด็นข้อคำถามการประเมินส่วน
ราชการฯ ในแต่ละหมวดให้สอดคล้องกับ

5 วัน ร้อยละความสำเร็จในการ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ และ
คณะทำงานฯ  

ผอ. กพบ. - 1. คำสั่ง 
คณะกรรมการ 
ติดตามและ 
กำกับดูแล 
การดำเนินงาน 
การพัฒนา 
คุณภาพการ 
บริหารจัดการ 
ภาครัฐของ    
สป. 

- 
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ลำดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มที่ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ภารก ิจของหน ่วยงานในส ังก ัดสำน ักง าน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  
2.3  แจ้งเวียนคำสั่งทางระบบ internet  
2.4 ทำหนังสอืถึงผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง 
เพื่อมอบหมายข้าราชการ จำนวน 2 คน  
เป็นคณะทำงานกลุ่มย่อยพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 
2563 

2. คำสั่ง
คณะทำงาน 
พัฒนาคุณภาพ 
การบริหาร    
จัดการภาครัฐ     
ของ สป. 

3. จ ัดประช ุมคณะทำงานฯ 
เพ ื ่ อ ช ี ้ แจงแนวทางการ
ประเมินส่วนราชการตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

3 .1  จ ัดทำหน ังส ือขออน ุม ัต ิจ ัดประชุ ม
คณะทำงาน/คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ เพื่อชี้แจง
แนวทางการประเม ิน  และร่วมก ันกำหนด
ตัวชี้วัดหมวด 7 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
3.2 จัดประชุมคณะทำงานกลุ ่มย่อยฯ เพื่อ
พ ิจารณาล ักษณะสำคัญองค์การ วิเคราะห์
ประเด็นการประเมินตามที ่สำน ักงาน ก.พ.ร. 
กำหนด และร่วมกันจัดทำและส่งมอบข้อมูล
รายละเอียดผลการดำเนินการตามประเด็นข้อ
คำถาม เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประเมิน
ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาในข้ันตอนท่ี 1 
การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น และ
ขั ้นตอนที ่ 2 การตรวจเอกสารรายงานผลการ

10 วัน ร้อยละความสำเร็จในการ
จ ัดประช ุมคณะทำงานฯ 
รายหมวด (หมวด 1-6) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ผอ. กพบ. - หนังสือเชิญ
ประชุม
คณะทำงานฯ  
และเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

- 
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ลำดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มที่ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ดำเน ินการพ ัฒนาองค ์การ (Application 
Report) 

4 จ ัดทำและรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดการดำเนินการ 
รายหมวดตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4.1 จัดทำข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นรายหมวด  
4.2 รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และ
จัดทำผลการดำเนินการให้ตรงกับประเด็นข้อ
คำถามตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

30 วัน ร้อยละความสำเร็จในการ
จัดทำข้อมูลรายละเอียดผล
การดำเนินการตามเกณฑ์  
คุณภาพการบริหารจ ัดการ
ภาครัฐของสำนักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน 

ผอ. กพบ. - แบบตาราง 
การประเมิน
สถานะของ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

แบบฟอร์ม
ตารางเกณฑ์
การประเมิน
สถานะของ
หน่วยงาน
ราชการ 

5 ประเมินความพร้อมในการ

สมัครขอรับรางวัล PMQA/ 

สถานะการเป็นระบบ

ราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 

ประเมินผลการดำเนินงานตามแบบประเมิน
ความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล PMQA/ 
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) ด้วยตนเอง 

2-5 วนั ร้อยละความสำเร็จในการ
จ ัดทำแบบประเม ินความ
พร้อมในการสม ัครขอรับ
รางวัล PMQA/ สถานะการ
เป ็ น ระบบราชการ  4 .0 
(PMQA 4.0) ด้วยตนเอง 

ผอ. กพบ. - 1. แบบประเมิน
ความพร้อมใน
การสมัครขอรับ
รางวัล PMQA  
2. แบบประเมิน
สถานะการเป็น
ระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 
ด้วยตนเอง 

แบบประเมิน
ความพร้อมใน
การสมัคร
ขอรับรางวัล 
PMQA/ 
สถานะการ
เป็นระบบ
ราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 
ด้วยตนเอง 

6 เสนอเอกสารประกอบ 

การประเมินในข้ันตอน 

จ ัดทำหนังส ือเสนอปล ัดกระทรวงแรงงานเพื่อ
พิจารณาเอกสารประกอบการประเม ินส ่ ง ให้
สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาในข้ันตอนท่ี 1 และ
ข้ันตอนท่ี 2 

2-5 วนั ป ล ั ด ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง า น
เห็นชอบเอกสารประกอบการ
ประเมินในข้ันตอนท่ี 1 และ
ข้ันตอนท่ี 2 

ผอ. กพบ. - หนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวง
แรงงานพิจารณา
เห็นชอบ 
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ลำดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มที่ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี 1 และ 2 เสนอ

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

7 รวบรวมรายงานผลการประเมิน
ส ่ วนราชการ ตามเกณฑ์
ค ุณภาพการบริหารจ ั ดการ
ภาครัฐลงในระบบออนไลน์ของ
สำนักงาน ก.พ.ร.             
 

นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากการประชุม
คณะทำงานฯ รายหมวด (หมวด 1 -7) ลงใน
ระบบออนไลน ์ของสำนักงาน ก.พ.ร.  ตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

5 วัน ร้อยละความสำเร็จในการ
จ ัดทำข้อม ูลการประเมิน
ส ถ า น ะขอ ง ส ำ น ั ก ง า น
ปล ั ดกระทรวงแ ร ง ง า น 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จ ัดการภาครัฐผ ่านระบบ
ออนไลน ์ของสำน ั ก ง าน 
ก.พ.ร. 

ผอ. กพบ. - เอกสารการ
ประเมินสถานะ
ของ สป.  
 
 

 

8 จัดประชุมการตรวจประเมิน
ส ่วนราชการตาม เก ณฑ์
คุณภาพการบริหารจ ัดการ
ภ า ค ร ั ฐ ขอ ง  ส ป .  จ า ก
สำนักงาน ก.พ.ร.             
 

8.1 จ ัดประช ุมซ ักซ้อมคณะทำงานฯ และ 
เจ ้ าหน ้าท ี ่ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง เพ ื ่อ เตร ียมความ 
พร้อมในการรับการตรวจประเม ินฯ และ 
ตอบข้อซ ักถามจากคณะกรรมการฯ ที ่มา 
ตรวจประเมิน 
8.2 จัดประชุมการตรวจประเมินส่วนราชการ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จากสำนักงาน ก.พ.ร. 

5 วัน ร้อยละความสำเร็จการจัด
ประชุมซักซ้อมคณะทำงาน 
และการจัดประชุมการตรวจ
ประเมินฯ 

ผอ. กพบ. - 1.เอกสารขอ     
อนุมัติจัดประชุม 
2. เอกสาร 
ประกอบการ 
ประชุม 

 

9 นำผลการพ ิ จ ารณาการ
ประเมินส่วนราชการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐจากสำนักงาน 

9.1 นำผลการพิจารณาการประเมินส่วนราชการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจาก
สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอ 

3 วัน - ร้อยละความสำเร ็จของ
การแจ ้ งผลการประเมิน
สถานะของ สป.  

ผอ. กพบ. - หนังสือแจ้งผล
การประเมิน
สถานะของ สป. 
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ลำดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มที่ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ก.พ.ร. เสนอปลัดกระทรวง
แรงงาน 

ในการพัฒนาการบริหารจ ัดการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
9.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้อำนวยการ
สำน ั ก /ศ ูนย ์ /กอง เพ ื ่ อทราบ  และแจ้ ง
ผู ้เกี ่ยวข้องเตรียมความพร้อมขับเคลื ่อนสู่  
การปฏิบัติต่อไป  

ร ้ อยละข ้ อ เสนอ ใน กา ร
พ ัฒนาการบร ิหารจ ัดการ
สำน ั กงานปล ัดกระทรวง
แรงงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการพิจารณา
เห็นชอบ 

10 จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนา

องค์การของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน  

ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

10 .1  จ ัดทำหน ังส ือขออน ุม ัต ิจ ัดประชุม
คณะทำงาน/คณะทำงานกล ุ ่มย ่อยฯ เพื่อ
พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาองค์การของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
10.2 จัดประชุมคณะทำงาน คณะทำงานกลุ่ม
ย่อยฯ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาองค์การของ
สำน ักงานปล ัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
10 . 3  จ ั ดทำแบบฟอร ์ ม รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
10.4 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้อำนวยการ
สำนัก/ศูนย์/กอง เพื่อทราบแผนพัฒนาองค์การ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบหมาย

10 วัน ร้อยละความสำเร็จการจัด
ประช ุมจ ัดทำแผนพัฒนา
องค ์ ก ารของสำน ั ก ง าน
ปล ั ดกระทรวงแ ร ง ง า น  
ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2564 

ผอ. กพบ. - แผนพัฒนา
องค์การ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

แบบรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ตาม
แผนพัฒนา
องค์การ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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ลำดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มที่ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ผ ู ้ร ับผ ิดชอบดำเนินการและรายงานผลการ
ดำเนินการไตรมาสละ 1 คร้ัง 

11 ติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองค์การต่อ

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

รวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอปลัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อโปรดทราบ  
 

5 วัน ร้อยละความสำเร็จของการ
ข ั บ เ ค ล ื ่ อน แผนพ ัฒนา
องค ์ ก ารของสำน ั ก ง าน
ปล ั ดกระทรวงแ ร ง ง า น  
ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2564 

ผอ. กพบ. - รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนา
องค์การ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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7. ระบบติดตามประเมินผล  
    การติดตามผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการพฒันาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

 

8. เอกสารอ้างอิง  
1)  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 
2)  คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
3)  หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 

 
9. แบบฟอร์มท่ีใช้  

- แบบฟอร์มการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั  
ประจำปี พ.ศ. 2562 

-  แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
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⚫ กระบวนการควบคุมภายใน 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 ด้านการดำเนินการ (Operations Objectives) หมายถึง ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ 
การดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั ่วไหล  
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

1.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) หมายถึง การรายงานทางการเง ินและไม่ใช่การเงิน  
ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่น 
ของทางราชการ 

1.3 ด ้ านการปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบ ียบและข ้อบ ั งค ับ (Compliance Objectives) หมายถึง  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรทีี่เกีย่วข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่น
ของทางราชการ 

2. ขอบเขต  
การควบคุมภายในเป็นเคร ื ่องมือเพื ่อใช้เป ็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบควบคุมภายใน  

ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

3. คำจำกัดความ 
3.1 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง  

 (1) ส่วนราชการ 
 (2) รัฐวิสาหกิจ 
 (3) หน่วยงานของร ัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
 (4) องค์การมหาชน 
 (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 (6) องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
 (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด 

3.2 ระดับหน่วยงานในสังกัด หมายถึง กอง/สำนัก/ศูนย์/ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง ศูนย์ต่อต้าน  
การทุจริต สำนักงานรัฐมนตรี ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

3.3 ผู้กำกับดูแล หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล หรือบังคับ
บัญชาของหน่วยงานของรัฐ 

3.4 ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
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3.5 ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือดำรงตำแหน่งอืน่
ที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 

3.6 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที ่ผู ้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

4.1 รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน 

4.2 ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
4.3 จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานเสนอผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
4.4 จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ 

ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน เสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงานทราบและพิจารณาลงนาม 
4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. ผังกระบวนการควบคุมภายใน 

สัญลักษณ์ 
 

                      เริ่มต้น/สิ้นสุด           ดำเนินการ           ตัดสินใจ/พิจารณา           ต่อเน่ือง            ทิศทางการไหล 
 

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและแนวทาง 
การดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน 

 

10 วัน 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
และคณะทำงานการควบคุมภายใน  

 

5 วัน 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

3. แจ้งเวียนการทำรายงานการประเมินผล 
 การควบคุมภายในระดับหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 

5 วัน 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 
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ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. ตรวจสอบ/กลั่นกรอง/ศึกษา/ วิเคราะห์/ 
รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

ภายใน 60 วัน  
นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

5. สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
ภายใน 60 วัน  
นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

6 .  ส ่ ง รายงานการประเม ินผลการควบค ุมภายใน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้ผู้ตรวจสอบภายใน
กระทรวงสอบทาน 

 
ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่รวบรวม 
รายงานฯ แล้วเสร็จ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

7. พิจารณาลงนามในรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

5 วัน 
ปล ัดกระทรวง
แรงงาน 

8. รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
กระทรวงแรงงาน 

 
ภายใน 120 วัน นับ

แต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

9 .  ส ่ ง รายงานการประเม ินผลการควบค ุมภายใน 
ของกระทรวงแรงงานให้ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงสอบทาน 

 
ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่รวบรวม 
รายงานฯ แล้วเสร็จ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

10. พิจารณาลงนามในรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของกระทรวงแรงงาน 

 

5 วัน 
ปล ัดกระทรวง
แรงงาน 

11. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม
กระทรวงแรงงานให้กับกระทรวงการคลัง 

 

2 วัน 
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 
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6. รายละเอียดวิธีการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) ประกอบด้วย ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

ช่ือกระบวนงานย่อย : การควบคุมภายใน 
สำนัก/กลุ่มงาน : กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 

ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มท่ี

ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาและทำความเข้าใจ
ระเบียบและแนวทาง 
การดำเนนิงานของระบบ 
การควบคุมภายใน 

1.1 ศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบ 
และแนวทางการดำเนินงานของระบบ 
การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

10 วัน ร้อยละความสำเร็จ 
ในการศึกษาและทำ 
ความเข้าใจระเบียบ 
และแนวทางการดำเนนิงาน
ของระบบการควบคุมภายใน 

ผอ. กพบ.  หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

 

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
และคณะทำงาน 
การควบคุมภายใน 

2.1 ทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ควบคุมภายในของ สป.  
2.2  แจ้งเวียนคำสั่งของ สป. ทางระบบ 
internet  
2.3 ทำหนังสอืถึงหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี/
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ เพื่อแต่งตั้ง

5 วัน ร้อยละความสำเร็จ 
ในการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ  
และคณะทำงานฯ 

ผอ. กพบ. - 1. คำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการควบคุม
ภายในของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 
2. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน 
การควบคุมภายใน 

- 
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ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มท่ี

ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

คณะทำงานการควบคุมภายในของแต่ละระดับ
หน่วยงานย่อย 

ของหน่วยงาน 
ระดับย่อย 

3. แจ้งเวียนการทำรายงาน 
การประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน  
และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 

3.1 ทำหนังสอืถึงหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี/
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ เพื่อ
ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
3.2 ทำหนังสอืถึงหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เพื่อดำเนินการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

5 วัน ร้อยละความสำเร็จ 
ในการแจ้งเวียนหนังสือ 

ผอ. กพบ. - หนังสือเวียนถึง
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 
และสังกัด 
กระทรวงแรงงาน 

 

4. ตรวจสอบ/กลั่นกรอง/ 
ศึกษา/ วิเคราะห์/รวมรวบ
รายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานในสงักัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

4.1 ตรวจสอบ/กลั่นกรอง/ 
ศึกษา/ วิเคราะห์รายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
4.2 รวบรวมรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

ร้อยละความสำเร็จ 
ของรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน สป. 

 

ผอ. กพบ. - รายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุม
ภายในระดับ
หน่วยงานใน
สังกัด สป. 
 

แบบ ปค. 1 
แบบ ปค. 4 
แบบ ปค.5 

5. สรุปรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในภาพรวม
ของสำนกังานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

ร้อยละความสำเร็จ 
ของรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน สป. 

 

ผอ. กพบ. - รายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุม
ภายใน สป. 
 

แบบ ปค. 1 
แบบ ปค. 4 
แบบ ปค.5 
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ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มท่ี

ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

6. ส่งรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน 
ของสำนักงานปลัด 
กระทรวงแรงงานให้ผู้ตรวจ
สอบภายในกระทรวง 
สอบทาน 

ทำหนังสือนำส่งรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง 
เพื่อสอบทานรายงานฯ  

ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ี
รวบรวม 
รายงานฯ 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 
ของรายงานสอบทาน 
การประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ผอ. กพบ. - รายงานสอบทาน 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

แบบ ปค. 6 
 

7. พิจารณาลงนามในรายงาน
การประเมินผลการควบคุม
ภายในของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ สป. เพื่อให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
พิจารณา และลงนามในแบบ ปค. 1  
แบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 

5 วัน ร้อยละความสำเร็จ 
ของการพิจารณาลงนาม 
ในรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน สป. 
 

ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

- รายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของ สป. 

แบบ ปค. 1 
แบบ ปค. 4 
แบบ ปค.5 

8. รวบรวมรายงาน 
การประเมินผลการควบคุม
ภายในของกระทรวงแรงงาน 

รวบรวมรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในภาพรวม 
ของกระทรวงแรงงาน 

ภายใน 120 วนั 
นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

ร้อยละความสำเร็จ 
ของรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน ก.รง. 

 

ผอ. กพบ. - รายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุม
ภายใน ก.รง. 

แบบ ปค. 2 
แบบ ปค. 4 
แบบ ปค.5 

9. ส่งรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน 
ของกระทรวงแรงงาน 
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
กระทรวงสอบทาน 

ทำหนังสือนำส่งรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกระทรวงแรงงานให้กับ
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเพื่อสอบทาน
รายงานฯ  

ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ี
รวบรวม 
รายงานฯ 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 
ของรายงานสอบทาน 
การประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ผอ. กพบ. - รายงานสอบทาน 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

แบบ ปค. 6 
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ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ติดตาม

ประเมินผล 
เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 
ฟอร์มท่ี

ใช้ 
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

10. พิจารณาลงนามในรายงาน
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
ของกระทรวงแรงงาน 

เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ ก.รง. เพื่อให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
พิจารณา และลงนามในแบบ ปค. 2  
แบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 

5 วัน ร้อยละความสำเร็จ 
ของการพิจารณาลงนาม 
ในรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน สป. 
 

ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

- รายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของ ก.รง. 

แบบ ปค. 2 
แบบ ปค. 4 
แบบ ปค.5 

11. จัดส่งรายงานการประเมนิผล
การควบคุมภายในภาพรวม
กระทรวงแรงงานให้กับ
กระทรวงการคลัง 

ทำหนังสือนำส่งรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของ ก.รง. ถึงกระทรวงการคลัง 

2 วัน ร้อยละความสำเร็จในการ
ส่งรายงานฯ 

ผอ. กพบ.  1. หนังสอืนำส่ง
กระทรวงการคลัง 
2. รายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของ ก.รง. 

แบบ ปค. 2 
แบบ ปค. 4 
แบบ ปค. 5 
แบบ ปค. 6 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
   

องค์ประกอบ 
การประเมิน ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

องค์ประกอบ 
ขั้นต่ำ  
(๕๐) 

มาตรฐาน 
(๗๕) 

ขั้นสูง  
(๑๐๐)  

๑. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื ้นฐานงาน
ประจำตามหน้าที ่ปกติ หรือ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หล ักงานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของร ัฐบาลหรือมติ
คณะร ัฐมนตร ี  (Functional 
Based) 

       

๒. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ตามหลักภารกิจย ุทธศาสตร์  
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร ่งด ่วนหร ือภารกิจที ่ ได ้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
based) 

       

๓. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กล ุ ่มจ ั งหวัด 
(Area Based) 

       

๔. ประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการและพัฒนานวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการระบบงาน  
งบประมาณ ทรัพยากร บุคคล
และการให ้บร ิการประชาชน  
หรือหน่วยงานของร ัฐเพื่ อไป 
สู่ระบบราชการ ๔.๐  (Innovation  
based)   

       

๕. ศักยภาพในการดำเนินการ 
ของส ่วนราชการตามตาม 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(Potential based) 

       

 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

 
 

 

๑ 
 

แบบคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

แบบคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
เอกสารค าชีแ้จงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  

กรม/หน่วยงาน...................................... 
กระทรวง................................................ 

 
๑. การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ 

ส่วนราชการจะต้องวางแนวทางว่าในอนาคตส่วนราชการต้องการเป็นหน่วยงานที่ดำรงอยู่เพื่อทำ
อะไรให้กับประเทศชาติ และตอบสนองประชาชนอย่างไร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ อย่างไร และเป็นภารกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ  นอกจากนี้เหตุใดจึง
จำเป็นต้องดำเนินการโดยส่วนราชการ ไม่สามารถให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบ
อื่นดำเนินการแทนได้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบให้ชัดเจน 

๒. เหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง 
ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นของการขอจัดตั้งที่ชัดเจน เช่น เหตุใดจึงจำเป็นต้องขอปรับปรุง/ 

ขอจัดต้ังเป็นหน่วยงานข้ึนใหม่ มีความสอดคล้องของภารกิจของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของ
รัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงในด้านใด รวมทั้งเมื่อจัดต้ังข้ึนแลว้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างไร และแสดงถึงประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจน  

ให้ช้ีแจงสาเหตุที่ต้องขอปรับปรุงส่วนราชการ ดังนี้ 
๒.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ที่มีผลกระทบต่อการ

ทำงานของหน่วยงาน รวมถึงการเตรียมพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๒.๒ ปัญหาการดำเนินงาน หรือการบริหารงานของกรม อันเนื่องมาจากโครงสร้างส่วนราชการเดิม 

ไม่เหมาะสม 
๒.๓ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานในอนาคต หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 

หรือเปลี่ยนแปลงไป โดยช้ีแจงรายละเอียดมีงานเพิ่มข้ึนอย่างไร หรือลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไปประการใด 
๒.๔ มีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือวิธีการทำงาน เฉพาะหน่วยงานหรือในภาพรวมของกรม แสดง

กระบวนการดำเนิ นงานระห ว่างหน่ วยงานภายในกรม  และให้ เสนอแผนการนำ Digital Technology  
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน หรือนำมาทดแทนเพื่อลดภาระงานที่มีอยู่เดิม 

กรณีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอำนาจ ส่วนราชการต้องช้ีแจงเหตุผลความจำเป็น
ในการจัดตั้งเฉพาะส่วนราชการที่ขอเปลี่ยนแปลง  
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กรณีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา ส่วนราชการต้องช้ีแจงเหตุผลความ
จำเป็นในการขอจัดตั้งในภาพรวม และต้องระบุข้อเสนอให้ยุบเลิก หรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One-In, X-Out) 
เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ 

กรณีการขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 (เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ) ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องพิจารณาการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม
เป็นลำดับแรก และปรับวิธีทำงานให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ก่อนเสนอให้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ และให้คำนึงถึงความสำคัญ ความเร่งด่วน เหตุผลความจำเป็น และความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงภาระด้านงบประมาณ กรอบนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ 
แต่ละกระทรวงด้วย 

๓. ภารกิจของส่วนราชการท่ีจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ 
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าส่วนราชการที่จะจัดตั้งมีกรอบภารกิจอะไรบ้างที่จะดำเนินการ บทบาทของ

ส่วนราชการนั้นคืออะไร มีหน้าที่และอำนาจอย่างไร โดยให้ระบุ 
๓.๑ ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการระดับกรม  
๓.๒ ให้แสดงแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน 
๓.๓ ให้แสดงการเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ขอปรับปรุงใหม่ โดยให้

จัดเป็นตารางเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ให้ระบุด้วยว่ามีการปรับปรุงอย่างไร (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑) 
๓.๔ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 

๓.๔.๑ ให้ช้ีแจงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในปัจจุบัน 
๓.๔.๒ สำหรับส่วนราชการที่ขอปรับปรุง ให้ช้ีแจงหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการ

ที่ขอปรับปรุงเปรียบเทียบกับหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒) 

๔. อัตรากำลังเจ้าหน้าท่ี 
๔.๑ ให้สรุปกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ 

ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานจ้าง) 
๔.๒ ให้แสดงแผนภูมิอัตรากำลังเฉพาะกอง/สำนักที่ เกี่ยวข้องกับการขอปรับปรุงการแบ่ง  

ส่วนราชการ พร้อมทั้งรายละเอียดการจดัอัตรากำลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอัตรากำลังที่จะปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับการแบ่งส่วนราชการภายในกรมใหม่ 

๕. ปริมาณงาน 
ให้แสดงว่างานสำคัญ ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แก่งานอะไรบ้าง มีปริมาณงานมากน้อยเพียงใด โดยให้

แสดงสถิติปริมาณงานย้อนหลัง ๓ ปี สำหรับงานใหม่ให้แสดงว่าได้ลงมือดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วอย่างไร 
หรือไม่ และให้แสดงประมาณการปริมาณงานล่วงหน้า ๓ ปี ตามงานที่จะพึงมี หรือเป้าหมายของงานตามแผน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓) 
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๖. แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีเป็นผลจากการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วน
ราชการ/ส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมใหม่ 

๗. ค่าใช้จ่าย 
ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน (ถ้ามี ) และประมาณการค่าใช้จ่าย  

ในปีงบประมาณถัดไป (๓ ปีข้างหน้า) เฉพาะส่วนราชการที่ขอปรับปรุง โดยจำแนกรายละเอียดงบประมาณตาม
งบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบหมายเลข ๔) 

๘. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ให้ เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ สำหรับกรณีส่วนราชการระดับต่ำก ว่ากรม  

ให้เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พร้อมเหตุผลในการปรับปรุงกฎกระทรวง 

 

๙.  กรณีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในต่างประเทศ 
ให้ส่วนราชการช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นประกอบการขอจัดตั้งเพิ่มเติม เช่น ความสอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ท่าที/กฎระเบียบของประเทศเจ้าภาพ มีภารกิจที่ชัดเจน/
ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานเดิม การใช้ตัวเพิ่มประสิทธิภาพอื่นไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่ากว่า (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕) 

๑๐. รายละเอียดอ่ืน ๆ 
ให้ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือ 

ที่เป็นประเด็นสำคัญที่นอกเหนือจากระบุข้างต้น 
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แบบคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

เอกสารแนบหมายเลข ๑ 

ตารางเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ขอปรับปรุงใหม่ 

การแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการท่ีขอปรับปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
 
กรม........................................................................ 

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
(๑) ......................................................... 
(๒) ......................................................... 
(๓) ......................................................... 
(๔) ......................................................... 
 

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(๑) ......................................................... 

 
 
 

 
กรม........................................................................ 

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
(๑) ......................................................... 
(๒) ......................................................... 
(๓) ......................................................... 
(๔) ......................................................... 

 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

(๑) ......................................................... 
 
 
 

 
(ตัวอย่าง) 
เป็นการขอปรับปรงุช่ือส่วนราชการใหม่ 
เป็นการแยกงาน......................................... 
ของกอง...............(และกอง)...................... 
มาจัดต้ังเป็นส่วนราชการใหม ่
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เอกสารแนบหมายเลข ๒ 

รายการเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 

ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้ว เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 
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เอกสารแนบหมายเลข ๓ 

ตารางแสดงปริมาณงานย้อนหลัง และเป้าหมายล่วงหน้า 

งาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปริมาณงานย้อนหลัง เป้าหมายล่วงหน้า หมายเหต ุ
ปี........ ปี........ ปี........ ปี........ ปี........ ปี........ 
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เอกสารแนบหมายเลข ๔ 

กรอบค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

แหล่งเงิน งบประมาณปัจจุบัน ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 
ปี........ ปี........ ปี........ ปี........ 

รวมท้ังสิ้น     

เงินงบประมาณ     

• งบบุคลากร     

• งบดำเนินงาน     

• งบลงทุน     

• งบเงินอุดหนุน     

• งบรายจา่ยอ่ืน     

เงินนอกงบประมาณ     
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แบบฟอร์มที่ 1 
เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
1. ชื่อหน่วยงาน ................................................................................................................  
2. ประเภทหน่วยงาน 

 ส่วนราชการระดับกระทรวง   ส่วนราชการระดับกรม 
 ส่วนราชการระดับจังหวัด   สถาบันอุดมศึกษา 
 องค์การมหาชน     หน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน   

3. ประเภทรางวัลที่สมัคร 
 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น  
 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)            
 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (300 คะแนน) จ านวน ..... หมวด 

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

4. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล .........................................................................................  
ต าแหน่ง ........................................................................................  
โทรศัพท์ ................................................................... โทรสาร.......................................... ........................ 
Email ........................................................................................... 
 

5. ผู้ประสานงาน 
ชื่อ-สกุล .........................................................................................  
โทรศัพท์ .................................................... ...............  
Email ...........................................................................................  

หมายเหตุ: แบบฟอร์มอาจปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของเว็บไซต์ 
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ภาคผนวก 2  
แบบฟอร์มการสมัคร 

(เกณฑ์ PMQA 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ในการส่งแบบฟอร์มการสมัครรางวัล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

กรอกในแบบฟอร์มออนไลน์  
ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

(1) แบบฟอร์มที่ 3 (ขั้นตอนที่ 1) 
(2) แบบฟอร์มที่ 4 (ขั้นตอนที่ 1) 

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

(1) แบบฟอร์มที่ 2 (ขั้นตอนที่ 1) 
(2) แบบฟอร์มที่ 5 (ขั้นตอนที่ 2) 
(3) แบบฟอร์มที่ 6 (ขั้นตอนที่ 2) 
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แบบฟอร์มที่ 3 
แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล 

 

เกณฑ์การประเมินตนเอง 
ระดับ 0 - •ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
ระดับ 1 A • เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบแต่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ น้อยมาก 
  D • มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพื้นที่หรือ

หน่วยงาน  
ระดับ 2 A • เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบและครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ 
  D • มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ใน

ขั้นเริ่มต้น 
  L • เริ่มมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ  
ระดับ 3 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบและครอบคลุมเกือบครบถ้วนทุกประเด็นต่างๆ 
  D • มีการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า อาจแตกต่างกันในบางพ้ืนที่ หรือบาง

หน่วยงาน  
  L • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มใช้ผลการเรียนรู้

ในระดับองค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญ 
  I • เริ่มมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์การตามท่ีระบุไว้ใน

เกณฑ์หมวดอื่น ๆ  
ระดับ 4 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกประเด็นค าถามแต่ยังไม่ปรากฏประสิทธิผล 

อย่างชัดเจน 
  D • มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างที่ส าคัญ  
  L • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การเรียนรู้

ในระดับองค์การ และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์การส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  I • มีแนวทางทีบู่รณาการกับความต้องการขององค์การ ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออ่ืน ๆ 

ระดับ 5 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็นค าถาม 

  
D • มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่าง

ที่ส าคัญในพ้ืนที่หรือหน่วยงานใด ๆ  

  
L • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง มีการวิเคราะห์ และการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม 
  I • มีแนวทางทีบู่รณาการกับความต้องการขององค์การเป็นอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ  
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หมายเหตุ:  ความเป็นระบบ หมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ   
และระบบการติดตามประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอย่างชัดเจน 
ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสามารถท่ีกระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการด าเนินการ 
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญต่อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ  
และการปฏิบัติการขององค์การ รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สอดคล้อง หมายถึง ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของระบบต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
 (แผน กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจด้านทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์  
การวิเคราะห์ และการเรียนรู้) เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 
บูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันของ (แผน กระบวนการ ข้อมูลและ
สารสนเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์)  
เพ่ือ สนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 
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Category/Item No. Question 
Score 

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

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม       
1 วิสัยทัศน์และค่านิยม  

- ผู้บริหารของส่วนราชมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 
- ผู้บริหารของส่วนราชการมีการด าเนินการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ  
โดยผ่านระบบการน าองค์การไปยังบุคลากรใน 
ส่วนราชการ ส่วนราชการหรอืองค์การที่เก่ียวข้อง
กันที่ส าคัญ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ 
ส่วนราชการ 

      

2 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  
ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม  
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตาม
หลักนิติธรรมความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 
- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างสภาพแวดล้อม
ในองค์การเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมี
จริยธรรม 

      

ข. การสื่อสาร       
3 การสื่อสาร  

- ผู้บริหารของส่วนราชการมีการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ พันธมิตร
และกับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทุกกลุ่ม 
- ผู้บริหารของส่วนราชการมีการกระตุ้นให้เกิดการ
สื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะ
สองทิศทาง รวมทั้งใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ส าคัญอย่างมี
ประสิทธิผล 
- ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความส าคัญในการ
สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น 
การมีส่วนร่วมในการให้รางวัล และยกย่องชมเชย  
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ของการด าเนินการที่ดี

และให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

      

ค. พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ       
4 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งความส าเร็จ 

- ผู้บริหารของส่วนราชการมีการก าหนดทิศทาง  
และสร้างสภาพแวดล้อมของสว่นราชการที่มุ่งเน้นการ
ด าเนินการสู่ความส าเร็จทั้งในปจัจุบัน และอนาคต 
- ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
  • สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจ 
การปรับปรงุผลการด าเนนิการของส่วนราชการ  
และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล  
  • สร้างวฒันธรรมการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึง
ผู้รับบริการ เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคงเส้นคงวา  
  • สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการสร้างนวัตกรรม  
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความคล่องตวั
ขององค์การ และโอกาสคุ้มเสี่ยง  
  • การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับ
องค์การ และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของ 
ส่วนราชการ 

      

5 การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  
- ผู้บริหารของส่วนราชการก าหนดแนวทางการ 
กลไกในการท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้
ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และ
ส่งเสริมนวัตกรรม 
- ในการก าหนดความคาดหวังต่อผลการด าเนินการ 
ผู้บริหารของส่วนราชการพิจารณาถึงการสร้าง
ความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  
- การสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ 
ส่วนราชการ ผู้บริหาร และบุคลากร ต่อการ
ด าเนินการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดี 
ขององค์การ 

      

Average  
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1.2 การก ากับ

ดูแลองค์การและ
การสร้าง

คุณูปการต่อ
สังคม 

ก. การก ากับดูแลองค์การ       
6 ระบบการก ากับดแูลองค์การ  

- ส่วนราชการด าเนินการในการทบทวนและท าให้
ประสบความส าเร็จในระบบการก ากับที่ส าคัญ ต่อไปนี้ 
  • ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานของส่วนราชการ 
  • ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  • การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
  • ความรับผิดชอบต่อการน าองค์การของผู้บริหาร 
  • ความรับผิดชอบต่อการวางแผนยุทธศาสตร ์

      

7 การประเมินผลการด าเนินการ  
- ส่วนราชการมีการประเมินผลการด าเนินการของ
ผู้บริหารส่วนราชการรวมทั้งระบบก ากับดูแลองค์การ 
- ผู้บริหารส่วนราชการและระบบก ากับดูแลองค์การ
ใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการข้างต้นไปพัฒนา
ต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการน าองค์การ 

      

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย 
และอย่างมีจริยธรรม 

      

8 การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  
- ส่วนราชการด าเนินการในกรณีที่การบริการและ
การปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม  
ส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวล
ของสาธารณะที่มีต่อการบริการและการปฏิบัติงาน  
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
- ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวล
และผลกระทบเหล่านี้ รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล 
- ส่วนราชการมีกระบวนการ ตัววัด และ
เป้าประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดหรือดีกว่า 
- ส่วนราชการได้มีการก าหนดกระบวนการ  
ตัววัดและเป้าประสงค์ท่ีส าคัญเพ่ือด าเนินการ 
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  เรื่องความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริการ และการ

ปฏิบัติงานของตน 
      

9 การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจรยิธรรม  
- ส่วนราชการด าเนนิการส่งเสรมิและสร้างความมั่นใจ
ว่าการปฏิบัติการทุกด้านของสว่นราชการมีการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
- ส่วนราชการมีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชีว้ัด 
ที่ส าคัญ ในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มี การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใตโ้ครงสร้าง 
การก ากับดูแลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม 
- ส่วนราชการมีวิธีการก ากับดูแลและด าเนนิการ 
ในกรณีท่ีมีการกระท าที่ขัดต่อหลักจริยธรรม 

      

 ค. การสร้างคุณูปการต่อสังคม       
10 ความผาสุกของสังคม  

- ส่วนราชการค านึงถึงความผาสุกและประโยชนส์ุข
ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์และการ
ปฏิบัติการประจ าวัน รวมถึงได้มีส่วนในการสร้าง
ความสมบรูณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ 

      

11 การสนับสนุนชุมชน  
- ส่วนราชการมีการพิจารณาถึงประโยชน์สุขและ
ผลประโยชน์ต่อการสนับสนุนชมุชนที่ส าคัญ โดย
อาจจะก าหนดกิจกรรมในยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติ
งานขององค์การ 
- ส่วนราชการมีการก าหนดชุมชนที่ส าคัญของส่วน
ราชการ และมีการก าหนดกิจกรรมที่ส่วนราชการเข้าไป
มีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนและสรา้งความเข้มแข็ง 
ต่อชุมชน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของ
สมรรถนะหลักของส่วนราชการ 
- ผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการดังกล่าว 

      

Average  
Average Category 1  
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์       
2.1 การจัดท า
ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ 

ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์       
1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  

- ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนยุทธศาสตร์  
มีการก าหนดขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการ
จัดท ายุทธศาสตร์ และก าหนดผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 
- มีกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและ 
ระยะยาว และมีวิธีการในการท าให้กระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับ 
กรอบเวลาดังกล่าว 
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้ค านึงถึง
ความต้องการของส่วนราชการในด้านความ
คล่องตัว ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ การสร้าง
โอกาสในการเปลี่ยนแปลง และการจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็นในการริเริ่มเปลี่ยนแปลง 

      

2 นวัตกรรม  
- ส่วนราชการมีวิธีการหรือยุทธศาสตร์ที่สร้าง
สภาพแวดล้อมในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม
และมีการบูรณาการนวัตกรรม 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการก าหนดโอกาสเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- มีโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของส่วนราชการ 

      

3 การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศที่เก่ียวกับ
องค์ประกอบส าคัญต่อไปนี้ 
  • ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
  • ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความส าเร็จในอนาคต 
  • จุดบอดท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ 
  • ความสามารถของส่วนราชการในการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
  • ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนใน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ 
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 4 ระบบงานและสมรรถนะหลักของส่วนราชการ  

- ส่วนราชการมีวิธีการในการตัดสินใจเรื่อง
ระบบงานที่ส าคัญ 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการตัดสินใจว่า
กระบวนการใด 
จะด าเนินการโดยผู้ส่งมอบพันธมิตร และเครือข่าย
ความร่วมมือ การตัดสินใจเหล่านี้ได้ค านึงถึง
สมรรถนะหลักของส่วนราชการ และสมรรถนะ
หลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพ 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการก าหนดสมรรถนะ
หลักในอนาคตของส่วนราชการ 

      

ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์       
5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  

- ส่วนราชการมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ มีการระบุกรอบเวลา 
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และมีการก าหนด
เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์เหล่านั้น 
- ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  
ในด้านผลผลิตและบริการ ผู้รับบริการ  
และกลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร  
และได้วางแผนการปฏิบัติการไว้ 

      

6 การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
สามารถตอบประเด็นต่อไปนี้ 
  • ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
  • ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใน
ผลผลิตและบริการ 
  • การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของ 
ส่วนราชการ และโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม่ 
  • สร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความท้าทาย 
ในระยะสั้นและระยะยาว 
  • สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 

      

Average  
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2.2 การน า
ยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติ 

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอด 
สู่การปฏิบัติ 

      

7 การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และแผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

      

8 การน าแผนปฏิบัติการไปปฏบิัติ  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการไปยังบุคลากร 
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือ 
ที่ส าคัญเพ่ือให้มั่นใจว่าส่วนราชการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
- ส่วนราชการมีวิธีการเพ่ือท าให้มั่นใจว่าผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการ 
จะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

      

9 การจัดสรรทรัพยากร  
- ส่วนราชการมีการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า
ทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอ่ืน ๆ  
มีพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบ
ความส าเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ 
เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 
- ส่วนราชการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้าน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวเพ่ือท าให้เกิดความ
มั่นใจถึงความส าเร็จของส่วนราชการ 

      

10 แผนกลยุทธ์ด้านบุคคลกรที่ท าให้ยุทธศาสตร์ 
เป็นไปได้ 
- แผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่สนับสนุนการบรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว   
- แผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้ค านึงถึงผลกระทบ 
ต่อบุคลากร และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับความต้องการด้าน ขีดความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากร 
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
 11 ตัววัดผลการด าเนินการ  

- ส่วนราชการก าหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินการที่ใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผล
ของแผนปฏิบัติการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการเพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบ 
การวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมให้ 
ส่วนราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน 

      

12 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
- ส่วนราชการได้คาดการณ์ผลการด าเนินการตาม
กรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของส่วนราชการตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2 ก (11) 
- ส่วนราชการมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินการ
ที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้  
กับผลที่คาดการณ์ของคู่แข่ง/คู่เทียบของส่วน
ราชการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินหากพบว่าผลการ
ด าเนินการมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง/คู่เทียบ หรือกับส่วนราชการในระดับที่
เทียบเคียงกันได้ 

      

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ       
13 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

- ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน  
ส่วนราชการ 
มีวิธีการปรับแผนและน าแผนปฏิบัติการใหม่ 
ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 

      

Average  
Average Category 2  
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
3.1 ความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน  

- ส่วนราชการมีวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ 
และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ต่อได้ 
วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันระหว่าง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้รับบริการ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายอ่ืน  
- วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วง
ของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับ 
และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างทันท่วงที และสามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 
บริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

      

2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต 
- ส่วนราชการมีวิธีการรับฟัง และค้นหาสารสนเทศ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต 
เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อได้ 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการค้นหาสารสนเทศของ
คู่แข่ง/คู่เทียบในเรื่องเกี่ยวกับผลผลิต การบริการ 
และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได้ 
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
 ข. การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

และ ผลผลิตการบริการ 
      

3 การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายอ่ืน 
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลผลิต
และการบริการเพ่ือจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ  
และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
  - ส่วนราชการมีวิธีการน าผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคตประกอบการพิจารณา 
และมีวิธีการก าหนดว่ากลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายใดจะได้รับความส าคัญ
และมุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีขึ้น
โดยรวม 

      

 4 ผลผลิตและการบริการ  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการก าหนดความต้องการ
ผลผลิตและการบริการของผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดและปรับผลผลิตและ
การบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการและท าให้
เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตามที่ระบุไว้ในลักษณะส าคัญ
ขององค์การ)  
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาและปรับผลผลิตและ
การบริการเพ่ือเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ เพ่ือดึงดูด
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่  
รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์ 
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน 

      

Average  
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
3.2 การสร้าง
ความผูกพัน 

ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

5 การจัดการความสัมพันธ์ 
- ส่วนราชการมีวิธีการสื่อสาร สร้าง และจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือ 
   •  ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่
และเพ่ิมกลุ่มผู้รับบริการ 
   • จัดการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วน
ราชการ 
   • รักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ตอบสนองความต้องการ และท าให้
เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต
ของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   •  เพ่ิมความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับส่วนราชการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ประโยชน์จากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
ส่วนราชการ 

      

6 การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่วนราชการมีวิธีการท าให้ผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงสารสนเทศ  
การบริการ และการสนับสนุนจากส่วนราชการ 
- ส่วนราชการมีรูปแบบและกลไกการสื่อสารที่
สนับสนุนในแต่ละกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รูปแบบและกลไกเหล่านี้มีความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่วนราชการมีวิธีการระบุข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และม่ันใจได้ว่าข้อก าหนดดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติไปยังทุกคนและทุกกระบวนการที่เก่ียวข้อง
ในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
 7 การจัดการกับข้อร้องเรียน  

- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและท าให้มั่นใจ
ว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและ 
มีประสิทธิผล 
- การจัดการข้อร้องเรียนของส่วนราชการสามารถ
เรียกความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลับคืนมา และสร้างเสริมความพึงพอใจ
และการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

      

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

8 ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน 
ในแต่ละกลุ่ม 
- ส่วนราชการมีวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าการประเมิน
ดังกล่าวน ามาสู่สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองให้เหนือความคาดหวัง 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

9 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน 
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศด้านความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อส่วนราชการเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่แข่ง 
หรือคู่เทียบ 
 - ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศด้านความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อส่วนราชการเปรียบเทียบกับระดับความพึง
พอใจของส่วนราชการอ่ืนที่มีต่อผลผลิตหรือการ
บริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียง 
ของลักษณะงานประเภทอ่ืน 
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
 ค. การใช้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      

10 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงข้อมูล
และสารสนเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจในการด าเนินงาน 

      

Average  
Average Category 3  

  

Category/Item No. Question 
Score 

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

 

ก. การวัดผลการด าเนินการ       
1 ตัววัดผลการด าเนินการ 

- ส่วนราชการมีวิธีการเลือก รวบรวม ปรับให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการ
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการ
ประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของส่วน
ราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
 - ส่วนราชการมีตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามตัววัด 
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับส่วน
ราชการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้าง
นวัตกรรม 
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
 2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่า
ได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ
อย่างมีประสิทธิผล และอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่
แท้จริง เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม 

      

3 ความคล่องตัวของการวัดผล  
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า
ระบบการวัดผลการด าเนิ นการสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่
ไม่ได้คาดถึงท้ังภายในหรือภายนอกส่วนราชการ 
และสามารถเตรียมข้อมูลได้อย่างทันกาล 

      

ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ       
4 การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

- ส่วนราชการมีวิธีการทบทวนผลการด าเนินการ
และขีดความสามารถของส่วนราชการ และมีการใช้
ตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของส่วนราชการใน
การทบทวน 
 - ส่วนราชการมีการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการ
ทบทวน และท าให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ 
 - ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผล
การทบทวนในการประเมินผลส าเร็จของส่วน
ราชการในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าในการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ 
 - ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผล
การทบทวนในการประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความต้องการและความท้าทายใน
สภาพแวดล้อมที่ส่วนราชการด าเนินงานอยู่ 
 - คณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการมีวิธีการใน
การทบทวนผลการด าเนินการของส่วนราชการและ
ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ       

5 ผลการด าเนินการในอนาคต  
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการ (ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห์ และ
ทบทวนผลการด าเนินการ) และข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ/แข่งขันท่ีส าคัญเพ่ือคาดการณ์ 
ผลการด าเนินการในอนาคต 
 - หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ 
ผลการด าเนินการในอนาคตกับการคาดการณ์ผล
การด าเนินการของแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ  
(ตามที่ด าเนินการในหมวด 2 เรื่องการคาดการณ์
ผลการด าเนินการ) ส่วนราชการมีวิธีการในการ
ปรับแก้ความแตกต่างและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

      

6 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม 
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการ  
(ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห์ และทบทวนผลการ
ด าเนินการ) ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่
ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็นโอกาสใน
การสร้างนวัตกรรม 
 - ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดล าดับความส าคัญ
และโอกาสดังกล่าว เพื่อให้คณะท างานหรือกลุ่ม
งานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วน
ราชการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดล าดับความส าคัญ
และโอกาสดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องของส่วนราชการ เพื่อท าให้มั่นใจว่ามี
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ 
ส่วนราชการ 

      

Average  
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Category/Item No. Question 
Score 

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

ก. ข้อมูล และสารสนเทศ       
7 คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ  

- ส่วนราชการมีวิธีการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล 
สารสนเทศของส่วนราชการมีความแม่นย า ถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ ทันกาล (ข้อมูลมีคุณภาพ) 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดการข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ  
เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความแม่นย า 
ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้และแพร่หลาย 

      

8 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วย
รูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร เครือข่าย  
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่วนราชการมีวิธีในการประเมิน/ตรวจสอบ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ส่วนราชการ มีความน่าเชื่อถือ และใช้งานง่าย 

      

ข. ความรู้ของส่วนราชการ       
9 การจัดการความรู้  

  - ส่วนราชการมีวิธีการในการ 
    • รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
    • ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
    • ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วน
ราชการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เครือข่าย ผู้ส่งมอบพันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 
    • แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไป
ด าเนินการ 
    • รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้
ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ 
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
 10 วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม  

- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วย
ปฏิบัติการที่มีผลการด าเนินการที่ดี 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการแลกเปลี่ยนและน าวิธี
ปฏิบัติที่ดีเยี่ยมไปสู่การปฏิบัติจริงในทุกๆ 
หน่วยงานทั่วทั้งองค์การ 

      

11 การเรียนรู้ระดับองค์การ  
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้องค์ความรู้และทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

      

Average  
Average Category 4  

  

Category/Item No. Question 
Score 

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

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร       
1 ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินความต้องการ 
ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร 
รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และก าลังคนที่
ส่วนราชการจ าเป็นต้องมีในแต่ละระดับ 

      

2 บุคลากรใหม่ 
- ส่วนราชการมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และ
พิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหม่ 
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่
สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางมุมมอง 
วัฒนธรรม และความคิดของบุคลากรที่ส่วน
ราชการจ้างและของชุมชนของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-  ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าบุคลากรใหม่มีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การ 
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
 3 การท างานให้บรรลุผล  

- ส่วนราชการมีวิธีการจัดโครงสร้างและบริหาร
บุคลากรเพ่ือให้ 
   • งานของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จ 
   • ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของ
ส่วนราชการ 
   • ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ 
   • มีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 

      

4 การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
- ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตราก าลังที่ก าลังจะเกิดขึ้น ความต้องการ
เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการบริหารจัดการ 
   • การบริหารอัตราก าลัง ความต้องการของ
บุคลากรและความจ าเป็นของส่วนราชการ เพ่ือให้
มั่นใจว่าสามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
   • การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับการเติบโตของบุคลากรในทุกช่วงเวลา 
   • การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการทั้งเรื่องของการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ และระบบงาน  
ในกรณีจ าเป็น 

      

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร       
5 สภาพแวดล้อมการท างาน  

- ส่วนราชการด าเนินการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในการท างานในด้านสุขภาพและสวัสดิภาพและ
ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างานของ
บุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น 
- มีการก าหนดตัววัดและเป้าประสงค์ส าหรับ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานของบุคลากร และ
เป้าหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละเรื่อง 
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Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
 6 นโยบายและสวัสดิการ  

- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดให้มีการบริการ 
สวัสดิการและนโยบายเพื่อสนับสนุนบุคลากร  
ส่วนราชการได้ออกแบบสิ่งดังกล่าวให้เหมาะสม
ตามความต้องการที่หลากหลายของบุคลากรตาม
ประเภทและส่วนงาน รวมทั้งมีการจัดสิทธิ
ประโยชน์ที่ส าคัญให้บุคลากร 

      

Average  
5.2 ความผูกพัน
ของบุคลากร 

ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร       
7 องค์ประกอบของความผูกพัน  

- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดองค์ประกอบส าคัญ
ที่ส่งผลต่อความผูกพัน โดยมีวิธีการที่แตกต่างกัน
ตามประเภทและส่วนงานของบุคลากร 

      

8 การประเมินความผูกพัน  
- ส่วนราชการประเมินความผูกพันของบุคลากร  
มีวิธีการและตัววัดทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร โดยวิธีการและตัววัดเหล่านี้
มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทและส่วนงาน
ของบุคลากร 
- ส่วนราชการใช้ตัวชีว้ัดอ่ืน ๆ เช่น การรักษาให้
บุคลากรอยู่กับส่วนราชการ การขาดงาน การร้อง
ทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมิน
และปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

      

9 ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ  
- ส่วนราชการมีวิธีการน าผลการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ส าคัญ
ของส่วนราชการ เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง 
ทั้งความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ของ 
ส่วนราชการ 
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 ข. วัฒนธรรมส่วนราชการ       

10 การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
- ส่วนราชการมีวิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิด
การสื่อสารที่เปิดกว้าง การท างานที่ให้ผลการ
ด าเนินการที่ดี และความร่วมมือของบุคลากร 
- ส่วนราชการมีวิธีการสร้างวฒันธรรมการท างาน 
ที่ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด 
วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร 

      

ค. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
และผู้บริหาร 

      

11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สนับสนุนให้มีการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดี
และสร้างความร่วมมือของบุคลากร 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล 
การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจ 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผล
ส าเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ 

      

12 ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความ
ต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหาร 
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของส่วนราชการ
ด าเนินการเรื่องต่อไปนี้ 
   • พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการ 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผล
ส าเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
   • สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการของ
ส่วนราชการและการสร้างนวัตกรรม 
   • สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการด าเนินการ
อย่างมีจริยธรรม 
   • ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

      



 
 

  
40 

 

 

Category/Item No. Question 
Score 

0 1 2 3 4 5 
  ส่วนเสีย 

   • ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จาก
บุคลากรที่ก าลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ 
   • ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้ 
และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 

      

13 ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  
- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
รวมถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้และพัฒนาที่มี 
ความเชื่อมโยงกับปัจจัยความผูกพันของบุคลากร  
และความส าเร็จของส่วนราชการ  
- ส่วนราชการมีวิธีการในการน าความเชื่อมโยง
ดังกล่าวมาสู่การก าหนดโอกาสการพัฒนาทั้งด้าน
ความผูกพันบของบุคลากร และระบบการเรียน
และการพัฒนา 

      

14 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของบุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ 
อย่างมีประสิทธิผล 
  - ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนการสืบทอด
ต าแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร  
อย่างมีประสิทธิผล 

      

Average  
Average Category 5  

  

Category/Item No. Question 
Score 

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

ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ       
1 ประสิทธิผลของผลผลิต การบริการ  

และกระบวนการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการวัด และประเมินผล
ข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการ  
และกระบวนการท างาน 
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 2 แนวคิดในการออกแบบ  

- ส่วนราชการมีวิธีการออกแบบผลผลิต การบริการ 
และกระบวนการท างานเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด 
 - ส่วนราชการมีวิธีการน าเทคโนโลยีใหม่ ความรู้
ของส่วนราชการ ความเป็นเลิศด้านผลผลิตและ
การบริการ คุณค่าในสายตาของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
และความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นมาพิจารณา 
ในผลผลิต การบริการ และกระบวนการเหล่านี้ 

      

3 ข้อก าหนดของผลผลิต การบริการ  
และกระบวนการท างาน 
- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของผลผลิตและการบริการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการท างาน 
- มีการก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญของ
ส่วนราชการ รวมระบุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 

      

ข. การจัดการกระบวนการ       
4 การน ากระบวนการไปปฏิบัติ  

- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจ าวัน
ของกระบวนการจะเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 
- มีตัววัด หรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ 
และตัววัดในกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการ
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
- ตัววัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับผลการด าเนินการและ
คุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ 

      

5 กระบวนการสนับสนุน  
- ส่วนราชการมีวิธีการก าหนดกระบวนการ
สนับสนุนที่ส าคัญ  
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจ าวัน
ของกระบวนการจะเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการ 
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 6 การปรับปรุงผลผลิต การบริการ  

และกระบวนการ  
- ส่วนราชการมีวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างาน
เพ่ือปรับปรุงผลผลิต การบริการ และผลการ
ด าเนินการ และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า 
และความสูญเสียของกระบวนการ 

      

ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน       
7 การจัดการเครือข่ายอุปทาน 

- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดการเครือข่าย
อุปทาน ทั้งเรื่องของการคัดลือกผู้ส่งมอบที่ดี 
เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถสนับสนุนและยกระดับ
ผลการด าเนินการของส่วนราชการ และความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการวัดและประเมินผล 
การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบ  
เพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุง 
- ส่วนราชการมีวิธีการในการด าเนินการกับ 
ผู้ส่งมอบที่มีผลการด าเนินการที่ไม่ดี 

      

ง. การจัดการนวัตกรรม       
8 การจัดการนวัตกรรม 

- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการนวัตกรรม  
- ส่วนราชการมีวิธีการพิจารณาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการทรัพยากรด้าน
การเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการด าเนินการ
สนับสนุนโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
- ส่วนราชการมีวิธีการติดตามผลของโครงการ  
และพิจารณาปรับในเวลาที่เหมาะสม  
เพ่ือลดความเสียหายและน าทรัพยากรไปสนับสนุน
โครงการอื่นที่มีล าดับความส าคัญเหนือกว่า 

      

Average  
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6.2 ประสิทธิผล
การปฏิบัติการ 

ก. การควบคุมต้นทุน       
9 การควบคุมต้นทุน 

- ส่วนราชการมีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการ
ปฏิบัติการ ส่วนราชการน าเรื่องของรอบเวลา ผลิต
ภาพ รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อ่ืน ๆ มาพิจารณาในการควบคุมต้นทุนกระบวนการ
ท างานต่าง ๆ 
- ส่วนราชการมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความ
ผิดพลาดของการให้บริการ และการท างานซ้ า รวมทั้ง
การลดต้นทุน การประกันความเสียหาย หรือการ
สูญเสียผลิตภาพของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด 
- ส่วนราชการมีวิธีการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมิน
กระบวนการหรือผลการด าเนินการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการสร้างความสมดุลระหว่างความ
จ าเป็นในการควบคุมต้นทุนกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

ข. การจัดการความม่ันคงทางข้อมูลและสารสนเทศ       
10 การจัดการความม่ันคงทางข้อมูลและสารสนเทศ 

- ส่วนราชการมีวิธีการในการบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ สินทรัพย์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงระบบปฏิบัติการของ 
ส่วนราชการ ทั้งด้านความถูกต้อง แม่นย า ปลอดภัย
และเป็นความลับ รวมไปถึงการก าหนดการเข้าถึง
ข้อมูลทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการเรื่องความปลอดภัย
และความมั่นคงทางข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี้ 
  • การกระตุ้นให้ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคาม  
และไม่ม่ันคงด้านข้อมูล และสินทรัพย์ รวมไปถึงภัย
โจมตีทางไซเบอร์ 
  • ท าให้มั่นใจว่าบุคลากร ผู้รับบริการ พันธมิตร และ
ผู้ส่งมอบเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล และสินทรัพย์
ที่ส าคัญ  
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  รวมไปถึงภัยโจมตีทางไซเบอร์ 

  • การก าหนด และล าดับความส าคัญในการ
ป้องกัน ระวังภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบปฏิบัติการ 
  • การป้องกันระบบดังกล่าวจากเหตุการณ์โจมตี
ทางไซเบอร์ท่ีอาจเกิดข้ึน เหตุการณ์โจมตีทางไซ
เบอร์ท่ีตรวจพบ รวมไปถึงการตอบสนองและกู้คืน
จากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ 

      

11 ความปลอดภัย  
- ส่วนราชการมีวิธีการท าให้สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติการมีความปลอดภัย 
- ระบบความปลอดภัยของสว่นราชการได้ค านึงถึงการ
ป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวเิคราะห์ต้นเหตุ
ของความล้มเหลว และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 

      

12 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า 
มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน  
โดยระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉินดังกล่าวได้ค านึงถึงการป้องกัน  
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการและการท าให้คืน 
สู่สภาพเดิม 

      

Average  
Average Category 6  
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แบบฟอร์มที่ 4  
ตัวชี้วัดหมวด 7 

Category/Item  No.  ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลย้อนหลัง 

อย่างน้อย 3 จุด** 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ (ระบุตัวชี้วัดในแต่ละมิติได้ไม่เกิน 15 ตัวช้ีวัด) 
7.1 ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลและ 
การบรรลุพันธกิจ 

1 ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการ
บริการตามพันธกิจหลักของส่วน
ราชการ 

  

      
1.1 - ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
2 ตัวชี้วัดด้านการน ายุทธศาสตร์ 

ไปปฏิบัติ 
  

      
2.1 - ชื่อตัวชี้วัด         
… - …     

7.2  ผลลัพธ์ด้าน
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

  

      
3.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
4 ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญ

กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  

      
4.1 ชื่อตัวชี้วัด         

… - …         
7.3  ผลลัพธ์ด้าน
บุคลากร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถ 
และอัตราก าลังบุคลากร 

  
      

5.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
6 ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการ

ท างาน 
  

      
6.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         
7 ตัวชี้วัดด้านการท าให้บุคลากร 

มีความผูกพัน 
  

      
7.1 ชื่อตัวชี้วัด         
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Category/Item  No.  ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลย้อนหลัง 

อย่างน้อย 3 จุด** 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

 8 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร
และการพัฒนาผู้น าของส่วน
ราชการ 

  

      
8.1 ชื่อตัวชี้วัด         
… - …         

7.4 ผลลัพธ์ด้าน
การน าองค์การ 
และการก ากับดูแล 

9 ตัวชี้วัดด้านการน าองค์การ     
9.1 ชื่อตัวชี้วัด     
… - …     
10 ตัวชี้วัดด้านการก ากับดูแล

องค์การ 
 

   
10.1 ชื่อตัวชี้วัด     
… - …     
11 ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและ

กฎระเบียบข้อบังคับ 
 

   
11.1 ชื่อตัวชี้วัด     
… - …     
12 ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติ

ตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส  
และจริยธรรม 

 
   

12.1 ชื่อตัวชี้วัด     
… - …     
13 ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน     

13.1 ชื่อตัวชี้วัด     
… - …     

7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และการ
เติบโต 

 

14 ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินการ 
ด้านงบประมาณ และการเงิน 

 
   

14.1 - ชื่อตัวชี้วัด     
… - …     
15 ตัวชี้วัดด้านการเติบโต     

15.1 - ชื่อตัวชี้วัด     
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Category/Item  No.  ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ข้อมูลย้อนหลัง 

อย่างน้อย 3 จุด** 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

7.6  ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการและ
การจัดการ
เครือข่ายอุปทาน 

16 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 
   

16.1 ชื่อตัวชี้วัด     
… - …     
17 ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อ

ภาวะฉุกเฉิน 
 

   
17.1 ชื่อตัวชี้วัด     
… - …     
18 ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่าย

อุปทาน 
 

   
18.1 ชื่อตัวชี้วัด     
… - …     

หมายเหตุ : *เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายของตัวชี้วัดผลลัพธ์ ณ ปีที่รายงานล่าสุด 
**ข้อมูลย้อนหลังอนุโลมให้เป็นราย 6 เดือนได้ หากมีการเก็บข้อมูลไม่ถึง 3 ปี 
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แบบฟอร์มที่ 5 
บทสรุปผู้บริหาร 

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

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

 
 
 

โครงสร้างของรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การ ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่มีคะแนน) 
ส่วนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ส่วนที่ 2 – 1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์

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

* รวมทั้งหมด กรณีสมัครฯ 1 หมวด ไม่เกิน 45 หน้า * 
 
 

 
 

โครงสร้างของรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น 

ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การ ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่มีคะแนน) 
ส่วนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ส่วนที่ 2 – 3 การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

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

* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 55 หน้า * 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
ค าอธิบายการตอบค าถาม 

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  
 

 ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง “หน่วยงาน” ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 

 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้ง
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ค าถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการ 
มีลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค าถามในข้อนี้” 

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

 
ลักษณะส าคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน

และความท้าทายส าคัญทีส่่วนราชการเผชิญอยู่ 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ลกัษณะองค์การ : คุณลักษณะส าคัญของส่วนราชการคืออะไร 

ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส่วนราชการและความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีสวนได้ส่วนเสียส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 

ให้ส่วนราชการตอบค าถามตอ่ไปนี้ 
 

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
 - พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 
 - ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
 - กลไก/วิธีการทีส่่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร 

(2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ 
 - เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
 - คุณลักษณะของวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร 
 - สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกีย่วข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร 
 - มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
 - อะไรคือข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ 

 - องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 

 - ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของ
ส่วนราชการอะไรบ้าง 

(4) สินทรัพย์  
 - ส่วนราชการมีอาคารสถานที ่เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
- ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ
อะไรบ้าง 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

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

ส่วนราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด (*) 

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 - กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*) 
 - กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่ มีให้ และ

ต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
 - ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานตอกัน 
 - ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญมี

หน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 - หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ 
ส่วนราชการ (*) 

 - กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
 
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

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

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 - สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด
ประเภทการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 

 - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็น
ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 

(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 
 - การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ  ร ว ม ถึ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*) 
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(11)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมี
อะไรบ้าง 

 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนราชการ  
นอกส่วนราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 
 - มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 

 
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  

(12)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

(13)  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
 - องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  
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ส่วนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส่วนที่ 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 

(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด) 
 

ให้อธิบายการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 ในหมวด
ที่ไม่ได้เสนอขอรับรางวัล โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงานมีการรักษาระบบและพัฒนาการด าเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้เป็นอย่างดี ในแต่ละหมวดให้ครอบคลุมทุกรหัสโดยแสดงให้เห็นว่ามี
แนวโน้มของการด าเนินการที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน เขียนอธิบายประมาณ 15 หน้า 

เนื้อหาประกอบด้วย 
 กลไกในการรักษาระบบและการพัฒนาการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงให้

เห็นว่าการด าเนินการมีโครงสร้างการท างานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นระบบ 
 การปรับปรุงคุณภาพการด าเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใน

การด าเนินการนั้นมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดยมีการ
ทบทวนผลการด าเนินการเพื่อน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 การเชื่อมโยงระหว่างหมวดกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินการ โดยยกตัวอย่าง 
ผลการด าเนินการและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

 
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .......................................................
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ส่วนที่ 2 - 2 การด าเนินการที่โดดเด่นรายหมวด 

(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด) 
 

ให้อธิบายผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่แสดงถึงความโดดเด่นในหมวด
ที่ยื่นสมัครรางวัล (ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562) เขียนอธิบายประมาณ 15 หน้า
ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวข้อประกอบท้ายข้อความ  

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

เช่น หมวด 1 หัวข้อ 1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ จะอธิบายการด าเนินงานในเรื่อง 
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม  ข. การสื่อสาร ค.พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์กร เป็นต้น 

 การอธิบายผลการด าเนินการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI 
รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นการด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและ
แสดงผลการด าเนินการ 

 ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบและความโดดเด่นในการด าเนินการ ซึ่งอาจน าเสนอในลักษณะ
รูปภาพประกอบ เช่น รูปแบบการบริหารงานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการ เป็นต้น 

 การเชื่อมโยงระหว่างหมวดที่สมัครรางวัล กับลักษณะส าคัญขององค์การ หมวดอ่ืน ๆ และผลลัพธ์
การด าเนินการ โดยยกตัวอย่างผลการด าเนินการและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

 
............................................................................................................................. .................................................
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ส่วนที่ 2 - 3 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ควรมุ่งเน้น 

(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ระดับดีเด่น) 
 

ให้อธิบายผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562) ที่แสดงถึงความโดดเด่นของการด าเนินการในแต่ละหมวด เขียนอธิบายรวมทุกหมวด 
(หมวด 1 - 6) ประมาณ 40 หน้า ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวข้อประกอบท้ายข้อความ  

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

เช่น หมวด 1 หัวข้อ 1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ จะอธิบายการด าเนินงานในเรื่อง  
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม  ข. การสื่อสาร ค.พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์กร เป็นต้น 

 การอธิบายผลการด าเนินการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI 
รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นการด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและ
แสดงผลกาด าเนินการ 

 ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบและความโดดเด่นในการด าเนินการ ซึ่งอาจน าเสนอในลักษณะ
รูปภาพประกอบ เช่น รูปแบบการบริหารงานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการ เป็นต้น 

 การด าเนินการที่เชื่อมโยงกับลักษณะส าคัญขององค์การ หมวดอ่ืน ๆ และผลลัพธ์การด าเนินการ 
โดยยกตัวอย่างผลการด าเนินการและผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
................................................................................................................................................................. .............
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............................................................................................................................. .................................................
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ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 
ให้แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของทุกหมวด (โดยแบ่งเป็น 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและ  

การบรรลุพันธกิจ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.3 ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นบุคลากร 7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน 
และการเติบโตและ 7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการเครือข่ายอุปทาน)  

โดยผลลัพธ์ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับปัจจุบันและแนวโน้ม (อย่างน้อย 3 จุด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในแต่ละปี)
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ที่เหมาะสม เขียนอธิบายประมาณ 5 หน้า  
............................................................................................................................. .................................................
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ภาคผนวก 4 
แบบฟอร์มการสมัคร 
(เกณฑ์ PMQA 4.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ในการส่งแบบฟอร์มการสมัครรางวัล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

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

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

(1) แบบฟอร์มที่ 2 (ขั้นตอนที่ 1) 
(2) แบบฟอร์มที่ 5 (ขั้นตอนที่ 2) 
(3) แบบฟอร์มที่ 6 (ขั้นตอนที่ 2) 
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แบบฟอร์มที่ 3 
แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 

      
 

 

หมวด 1 การน าองค์การ 
1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
 1.1.1 ผู้บริหารก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

(ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน) 
  - ด้านเศรษฐกิจ เช่น.................................... 
  - ด้านสังคม เช่น.......................................... 
  - ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น.......................................... 
  - ด้านสาธารณสุข เช่น.......................................... 
 1.1.2 ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ 

คือ …................... 
 1.1.3 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยทิศทางคือ............. 
 1.1.4 ผู้บริหารได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เช่น….................................. 
 1.1.5 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยทิศทางคือ.............. 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
 1.2.1 มีการก าหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส   

เช่น................... 
 1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถ

เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการได้ เช่น ....................... 
 1.2.3 มีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 

และสร้างความโปร่งใส ได้แก่............ 
 1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส คือ................................. 

การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นการประเมินความเป็นระบบราชการ 
4.0 ของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด มีจุดเด่น หรือควรปรับปรุง พัฒนาในเรื่องใด ดังนั้น หน่วยงาน 
ควรประเมินสถานะของตนเองตามความเป็นจริง เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะท าให้
หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  

แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 6 หมวด หมวดละ 4 ข้อย่อย 
ให้หน่วยงานประเมินโดยเลือกข้อที่ตรงกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และต้องตอบค าถามในข้อนั้นๆ โดยยกตัวอย่าง
การด าเนินงานที่ส าคัญ/เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลัก หรืออธิบายโดยสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระส าคัญสะท้อนคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
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 1.2.5 การเปิดเผยผลการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณและอ่ืนๆ สู่สาธารณะ  
ผ่านช่องทาง................................................................................. 
(กรณีเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ กรุณาแนบลิ้งค์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง) 

 1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกท้ังในและต่างประเทศ  
ได้แก่............................. 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

 1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น)  
เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 

   นวัตกรรมการท างานที่ท าร่วมกับเครือข่าย คือ................................................ 
   นวัตกรรมการให้บริการที่ท างานร่วมกับเครือข่าย คือ................................... 
 1.3.2 มีกลไก/แนวทางที่เอ้ือให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน  

โดยมีกลไก/แนวทาง คือ............เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ.......................................... 
 1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอก คือ….................ร่วมด าเนินการ  

โดยนโยบายนั้น คือ…........................................ 
สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง…................................. 

 1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่น  
ตั้งใจให้เกิดการท างานอย่างสัมฤทธิ์ผล เช่น............................................................... .................... 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
 1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ

หน่วยงาน โดยมาตรการนั้นคือ…......... 
 1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
   การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่…….................................................... 
   การใช้เครือข่าย…..................................ในการเฝ้าระวัง เรื่อง…............................. 
 1.4.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการด้านการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เช่น.......... 

และมีการติดตามผลด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก..........เดือน/ปี/........ 
 1.4.4 มีการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
  - มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ……................ผลการติดตาม คือ….........…..... 
  - มาตรการจัดการด้านสังคม คือ……......................ผลการตดิตาม คือ…................. 
  - มาตรการจัดการด้านสาธารณสุข คือ……............ผลการติดตาม คือ……............. 
  - มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ……............ผลการติดตาม คือ…................ 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข

ประชาชน 
 2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
   ความท้าทาย คือ…….......โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่…….... 
   การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ……............โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคต ได้แก่…….............… 
   ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ……..โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม 

ได้แก่……..... 
 2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
   สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น…………………………………………………… 
   สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น…………………………………………………………….. 
 2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการค านึงถึง 
   การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย โดย….......... 
   ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย…......................... 
   สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น ....................................................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

 2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น 

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ.........ผลกระทบ คือ….................... 
กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน…........................... 

   ตัวชี้วัด คือ……........ผลกระทบ คือ…..........กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน…............ 
 2.2.2 มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย 
   เป้าหมายระยะสั้น คือ….......… มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่............... 
   เป้าหมายระยะยาว คือ.........…. มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่................ 
 2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ 
   ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดยหน่วยงาน 

มีความเสี่ยงที่ส าคัญ เช่น…………แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยงคือ…...... 
   ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม

โดยหน่วยงานมีความเสี่ยงที่ส าคัญ เช่น…………....……แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับผลกระทบ
คือ…....................... 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
 2.3.1 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการก าหนด

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 

 2.3.2 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ท าน้อยได้มาก) 
การลดต้นทุน เพ่ิมความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วธิีการ เช่น 

  - ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่.......................... 
  - การปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความผิดพลาด ได้แก่ ......................................... 
  - การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ........................................................ 
 2.3.3 แผนด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 
   แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง  

โดย............................................................. 
   แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย.............................................................. 
   แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  

โดย.............................................................. 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
 2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ 

ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ 
  - สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ…...................................................... 
  - การเตรียมความพร้อม ได้แก่.................................................................................  
  - แผนการจัดการเชิงรุก ได้แก่…............................................................................... 
 2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ 
   หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น 

และระยะยาว ได้แก่…................................... 
   หน่วยงานมีระบบรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่….................................... 
 2.4.3 หน่วยงานมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพ่ือให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่....................................... 
  - การคาดการณ์ ได้แก่…...................................................................... ..................... 
  - การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ ได้แก่…........................................ 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
 3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  

โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ.....................เพ่ือน าไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก 
คือ…………………………………………… และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพื่อวางนโยบายเชิงรุกท่ีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

 3.1.2 มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่….......................น ามาตอบสนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ.......................... 

 3.1.3 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัล คือ...............................มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูล
และน ามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คือ……………………………………… 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

 3.2.1 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอ่ืนๆ 

   ฐานข้อมูลนั้น ได้แก่….............. 
   มาใช้เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการคือ................ 
 3.2.2 มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มาวิเคราะห์ เพ่ือ 
    หาแนวทางมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ……….....……… 

วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ…...................… 
   หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยผู้รับบริการที่มีความส าคัญ 2 ล าดับแรก คือ........... มคีวามต้องการ คือ.................  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ 2 ล าดับแรก คือ...........มีความต้องการ คือ................. 

   หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน คือ.................................................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
 3.4.1 มีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันกาล โดย…................... 

เพ่ือสร้างความมั่นใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน 
 3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
   ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
   ระบุข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน 
   ก าหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน 
   การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 
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 3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพ่ือลดอัตรา 
ข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า คือ….............. 
และมีแนวทางในการแก้ไข คือ…................ 

 3.4.4 มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยวิธี................... 
 

 3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจ 
ให้แก่ผู้รับบริการ คือ …....................... 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 
4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
 4.1.2 มีการก าหนดสารสนเทศที่ส าคัญเพ่ือ 
  ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ…................ 
  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ…................ 
  การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศนั้น คือ…................ 
 4.1.3 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
  มีความน่าเชื่อถือ 
  มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย 
  สะดวกต่อผู้ใช้งาน 
 4.1.4 ข้อมูลสารสนเทศถูกน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

เพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ  
ได้แก่............................................................... 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
 4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง/

พัฒนาการท างาน โดยข้อมูล คือ ……...... 
 4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน าไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา คือ…..........และ

แก้ปัญหาเชิงนโยบายโดย…........ 
 4.2.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ 

และคาดการณ์ผลลัพธ์ โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ…........... สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ 
และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์….................. 

 4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ส าคัญ เช่น การเปรียบเทียบ 
ข้อมูล............................ กับคู่เทียบ คือ........................ 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
 4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ โดยวิธี................................................. 
 4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก เช่น.......................... 

เพ่ือน าไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ............................... 
 4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์) คือ................................ 
 4.3.4 หน่วยงานมีการน าองค์ความรู้ ด้าน....................ไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน/แก้ปัญหา 

จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ....................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
 4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยความเสี่ยงนั้น  

คือ................................... 
 4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

โดยสาระส าคัญของแผน คือ................................. 
 4.4.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน  

(อย่างน้อย 2 ข้อ) เช่น 
  - การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ .................................................. 
  - ติดตามการท างานนอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ .................... 
  - สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ ........................... 
  - การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ ..................... 
 4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ ให้สรุปสาระส าคัญของแผนป้องกัน

ระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ พอสังเขป................................. 
 4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพ่ือใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือรองรับระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น............................ 
 4.4.6 แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 

พอสังเขป................................. 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
 5.1.1 มีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 

  ภารกิจที่ 1 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ................ 
  ภารกิจที่ 2  คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ............... 
  ภารกิจที่ 3 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ................ 
  ภารกิจที่ 4 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ................ 
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 5.1.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่างๆ ดังนี้: 
   แนวทางท่ีเสริมสร้างความคล่องตัวในการท างานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น คือ…............. 
   ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการท างาน  

โดยวิธีการ....................................... 
 5.1.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา โดย................................................ 
 5.1.4 มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง  

โดย.................................... 
 5.1.5 มีการวางแผนก าลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ คือ.........................  
มีการวางแผนก าลังคน โดย................... 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 5.2.1 มีการท างานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพ่ือผลส าเร็จของงานร่วมกัน โดย.....................  

(ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม) และมีผลส าเร็จของงาน คือ ............................ 
 5.2.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการท างาน 

ที่คล่องตัว สามารถท างานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ  
โดยวิธีการ....................................... 

 5.2.3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก คือ..................................... 
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ........................ 

 5.2.4 มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือให้บุคลากร 
   มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย.................................... 
   การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนการท างานและการแก้ปัญหา โดย................................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
 5.3.1 มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน  

ได้แก่............................................ 
 5.3.2 ปลูกฝังค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ โดยวิธีการ….................... 
 5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพ่ือให้มุ่งเน้นการ

ท างานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม 
โดย..................................... 

 5.3.4 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอความคิดริเริ่ม โดย.........................และมีการสนับสนุน
ความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย............. 

 5.3.5 มีการน าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
โดย........................ 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 

 โดย...................................... 
 5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ 
   ยุทธศาสตร์ ได้แก่..................... แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์  

คือ....................... 
   สมรรถนะหลัก ได้แก่................ แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก  

คือ.................. 
 5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง 
   ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่…................................................ 
   ความรู้และทักษะดิจิทัล ได้แก่...............................................................................  
 5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผู้น าให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ  

มีความคิดเชิงวิกฤตท่ีจะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน โดย................................. 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

โดยกระบวนการนั้น คือ….................................. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง….......................... 
 6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น................................................ 
   ใช้ตัวชี้วัด เช่น................................................................ 
   ใช้ข้อมูล คือ....................................... รว่มกับเครือข่าย คือ......................................  
 6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ 

end to end Process คิดเป็นร้อยละ.........................ของกระบวนการทั้งหมด ที่ต้องเชื่อมโยง
กับหลายหน่วยงาน ระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

  1) กระบวนการ……............………… หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่……................……….. 
  2) กระบวนการ……............………… หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่……................……….. 
  3) กระบวนการ……............………… หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่……................……….. 
 6.1.4 หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  

โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ ได้แก่ 
  - เทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ…............................... 
  - กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ…............................... 
  - ผลงานที่โดดเด่น คือ…............................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
 6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/น าดิจิทัล เข้ามาใช้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
   กระบวนการหลัก คือ.....................................นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้  

คือ...................................... 
   กระบวนการสนับสนุน คือ..............................นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้  

คือ..................................... 
 6.2.2 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน  

โดย................................ 
 6.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  

หรือส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   นวัตกรรม คือ....................................................................................  
   ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ....................................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้ 
  กระบวนการหลักที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก 
  - กระบวนการหลักท่ีส าคัญล าดับแรก คือ............................................ 

ต้นทุน คือ................................................ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …...................... ระยะยาว ได้แก่.................................. 

  - กระบวนการหลักท่ีส าคัญล าดับที่สอง คือ................................... 
ต้นทุน คือ................................... 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …....................... ระยะยาว ได้แก่ ................................ 

  กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก 
  - กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับแรก คือ................................... 

ต้นทุน คือ................................... 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …....................... ระยะยาว ได้แก่ ................................ 

  - กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ................................... 
ต้นทุน คือ................................... 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …....................... ระยะยาว ได้แก่ ................................ 

 6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน  
โดยนวัตกรรมนั้น คือ....................โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบุ.................................. 

 6.3.3 น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย  (ระบุ) 
  การก าหนดนโยบาย/มาตรการ คือ........................ 
  การใช้เทคโนโลยี คือ............................................... 
  แบ่งปันทรัพยากร คือ................................................. 
 6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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โดยข้อมูลเทียบเคียงท่ีน ามาใช้คือ..................  
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรระบุ…................. 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
 6.4.1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator)  

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพ่ือการคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการ ระบุ 
   กระบวนการ คือ................................................. 
   ตัวชี้วัด คือ......................................................... 
 6.4.2 หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
  - ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ.................................... 
  - ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ.......................................... 
  - ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ................................. 
  - ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ................................. 
 6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ส าคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น คือ........................... 
ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป....................................... 

 6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
โดย 

   มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นคือ............................... 
และจัดการโดยวิธีการ................... 

   เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน  
คือ....................มีการเตรียมความพร้อม คือ............................ 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ 4 
ตัวชี้วัดหมวด 7 

 
 
 
 
 
     

       

 
 

 

1. ตัววัดตามภารกิจหลัก* 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้  
(Function base, Area base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

 

 

 

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัววัดที่
ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการ
ด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

แบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 ประกอบด้วย กลุ่มตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพัฒนา 
สู่ระบบราชการ 4.0 ทั้งหมด 6 มิติ  

- ในแต่ละมิติ ให้น าเสนอตัวชี้วัดมา 5 ตัว  
- ต้องน าเสนอตัวชี้วัดในกลุ่มตัววัดส าคัญ (กลุ่มตัววัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน *)  

อย่างน้อย 1 ตัว  
- ในแต่ละกลุ่มตัววัด สามารถน าเสนอตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว 
- ไม่ควรน าเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้ าในหัวข้ออ่ืนๆ 
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3. การด าเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลการด าเนนิการด้านกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์* 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดรว่ม ตัววัดที่
แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ  เป็นต้น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

 

 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี
ล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการ
ส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่
มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 
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2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการใหค้วามร่วมมือจากประชาชนและผูเ้ข้ามารบัการบริการจากส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

3. ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความส าเร็จของการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจ าหน่ายสินคา้ภายใต้
โครงการประชารัฐ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

    
 

      

4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรบัเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ตอ่ผู้รับบริการที่สามารถ
วัดผลได ้

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

5. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกดิผล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 
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1. จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร* 
ตัวช้ีวัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา* 
ตัวช้ีวัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้ไปรว่มในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

  

7. 3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการ 

มีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 
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5. จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 

  
 

    

 

 

1. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการทีไ่ด้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึง
ความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561  2562 

  
 

      
 

    

2. จ านวน Best practice* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

 

 

 

 

 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็น
ต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 
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3. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่  
- รางวัลระดบักรม เป็นรางวัลทีส่่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด  
- รางวัลระดบักระทรวง เป็นรางวลัที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

(ตัวเลข) 2560 2561 2562 
  
 

      
 

    

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการแข่งขัน โดยไดร้ับการจดัอันดับในระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

5. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบคุลากรของตนเองได้รับการยกย่อง 
จากภายนอก 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

 

 

1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม* (กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลผุลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลาย
หน่วยงานของส่วนราชการ (Area base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการ
ด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่
และประเทศ 
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2. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกจิ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม  
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข  
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดลอ้ม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี
ล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 
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1. การลดต้นทุน*(ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้) 
ตัวช้ีวัดของการลดต้นทุนท้ังในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรบัปรุงงาน และการน าเทคโนโลยดีจิิทัลมา
ใช้เพื่อลดต้นทุนในการท างาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

2. จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล* 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

  

7. 6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลดต้นทุน การ
สร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
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4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภยัพิบตัิต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 

  
 

      
 

    

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
(ตัวเลข) 2560 2561 2562 
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แบบฟอร์มที่ 5 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ความยาว 5 - 8 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานของท่าน และผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวม 
ในการด าเนินการ โดยให้สรุปเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ :  

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4) 
อธิบายกรอบแนวคิด/ Concept ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของสว่นราชการ จนน ามาสู่ผลงานที่โดดเด่น 
ตามที่จะน าเสนอด้านล่าง ............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0 (ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4) 
มิตริะบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)  
สรุปแนวทางด าเนินงานในการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงานโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)..................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................... ....................................................... 
 
มิตริะบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government) 
สรุปแนวทางด าเนินงานในการเป็นระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงานโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)..................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
91 

 

 

มิตริะบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
สรุปแนวทางด าเนินงานในการเป็นระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงานโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)......................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................ .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

น าเสนอรายละเอียดผลงาน โดยคัดเลือกจากผลงานข้างต้นที่มีความโดดเด่น โดยน าเสนอ 3 – 5 ผลงาน 

ผลงานเรื่องที่ 1 :……………………………………………………………………………………….. (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

□ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน □ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง □ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย 

 
รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน) 

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

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

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

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

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ 
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ผลงานเรื่องที่ 2 :…………………………………………………………………………………….. (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

□ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน □ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง □ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย 

 
รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน) 

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

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

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

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

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

 

  

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ 
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ผลงานเรื่องที่ 3 :…………………………………………………………………………………………  (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

□ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน □ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง □ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย 

 
รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน) 

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

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

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

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

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

 

  

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ 
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต 

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

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

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

 

 

หมายเหตุ** 

- ข้อมูลสรุปความโดดเด่นดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่คณะผู้ตรวจฯ ในการน าเสนอต่อ
ที่ประชุมเพ่ือขอมติผลการพิจารณารางวัลฯ 

- รายละเอียดผลงาน น าเสนอไม่เกิน 5 ผลงาน 
- ก าหนดให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 

หากเป็นผลงานที่เคยน าเสนอแล้ว ให้เพ่ิมเติมส่วนที่มีการพัฒนาต่อยอด
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แบบฟอร์มที่ 6 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1.1 ลักษณะส าคัญขององค์การ (ไม่เกิน 10 หน้า) 
ส่วนที่ 1.2 แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 (ไม่เกิน 2 หน้า) 
ส่วนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
 รวม 6 หมวด (ไม่เกิน 30 หน้า) 
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ (ไม่เกิน 5 หน้า) 

* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 47 หน้า * 
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ส่วนที่ 1.1  
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ลักษณะขององค์การ คือภาพรวมของส่วนราชการที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงานและความท้าทาย
ที่ส าคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ และการตอบสนองการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

 
กรุณาตอบค าถามดังนี้ 

1. ลักษณะองค์การ  
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง?...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร?.................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กลไกท่ีส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร?....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม  
- เป้าประสงค ์วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ? 
ความส าคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- อะไรคือข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรและพนักงานประเภทต่างๆ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ 
ส่วนราชการคืออะไร?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยของส่วนราชการ 
อะไรบ้าง?............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญคืออะไร? พ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวาง
แผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(4) สินทรัพย ์ 
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร

และการให้บริการ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ  
- ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ

อะไรบ้าง? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กฏหมายและกฏระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(6) โครงสร้างองค์การ  
- โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ  ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วน
ราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด (*)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ระดับของกลุ่มเป ้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมี

อะไรบ้าง (*)? ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการ
ปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน    
- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมีหน่วยงาน

ใดบ้าง? และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของ ส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*)?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กลไกท่ีส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด? 
ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็น

การแข่งขันคืออะไร  และผลต่อการด าเนินการของส่วนราชการ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(10)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ(ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(11)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วน
ราชการ และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  

(12)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ   

ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

(13)  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
- องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  รวมทั้งกระบวนการประเมิน  

การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1.2 
แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือมีแผนการปรับปรุงอย่างไรบ้างที่เป็น
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีท่ีด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ส่วนที่ 2  
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ให้ส่วนราชการอธิบายการด าเนินงานในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ในแต่ละหมวด ที่แสดงถึงการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (ตามที่ประเมินตนเองในรอบที่ 1) โดยอธิบายเฉพาะสาระส าคัญ และตัวอย่างการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจน เชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทั้งที่เป็น Early Results และผลลัพธ์ที่ส าคัญในหมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง 

 

หมวด 1 การน าองค์การ 

1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความย่ังยืน 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ......
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ...................................... 

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 1 
..................................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................................................................... 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชาชน 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................... ..................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 

2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .....................
........................................................................................................................................................................ 
 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ ........................................ 

 
2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 2 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  

 
  



 
 

  
103 

 

 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................... 
 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................................................................................ 

 
3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 3 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
............................................................................................................................. ................................. 
...................................................................................................................................................................... ..
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..........................
........................................................................................................................................................................ 
 

4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................................................................................ 

 
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 4 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่
บุคลากร 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................................................................................ 

 
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 5 
..................................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................................................................... 

 

  



 
 

  
106 

 

 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธท่ี์ต้องการ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
............................................................................................................................. ................................. 
...................................................................................................................................................................... ..
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
 

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
..................................................... ......................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 6 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  

 

  



 
 

  
107 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ  

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

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

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

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

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 

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

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

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

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...............
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
 

 
























	คำนำ-สารบัญ
	630402_คู่มือปฏิบัติงาน กพบ. 2563
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก 1
	ภาคผนวก 2
	ภาคผนวก 3 PMQA
	ภาคผนวก 4 การควบคุมภายใน

