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การพฒันาคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั

(PMQA: Public Sector Management Quality Award)

PMQA

ดร.สุรพงษ ์มาลี 

surapong@ocsc.go.th



ประเด็นการบรรยาย...

• PMQA คอือะไร: แนวคดิและที่มา 

• ท าไมต้องท า PMQA

• องค์ประกอบของ PMQA  
• เกณฑ์คุณภาพพืน้ฐาน 

• การประเมิน PMQA



องค์กรทีเ่น้นยุทธศาสตร์ 
(Strategy focused Organization)

องค์กรทีม่ผีลสัมฤทธ์ิสูง 
(High Performance Organization)

องค์กรแห่งการเรียนรู้                        
(Learning Organization)

องค์กรแห่งพลวตัและการปรับเปลีย่น 
(Dynamic and agile Organization) 

องค์กรทีมุ่่งสู่ความเป็นเลศิ                From 

Good to Great, towards an excellence)



ORGANIZATIONAL STAKEHOLDERS
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"You can either take action or wait for a miracle to 

happen. Miracles are great but they are unpredictable."
Peter Drucker

The Failure of Strategy



ขีดความสามารถขององคก์รในการตอบสนองความตอ้งการ                

ของผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

  ท าใหอ้งคก์ร/หน่วยงานมีเป้าหมายที่ชดัเจน
(Strategy focused Organization)

  ท าใหท้ราบจุดเนน้ขององคก์ร (Strategic 

Focus) 

 ท าใหส้ามารถเลือกวิธีการที่ดีที่สุดซ่ึงจะน าไปสู่

จุดหมาย 

  ท  าใหอ้งคก์รทราบว่าจะตอ้งท าอะไรในสถานการณ์

หน่ึงๆ (Operational Focus)

 ท าใหเ้กิดความชดัเจนในพนัธกิจและบทบาท 

ตลอดจนความสมัพนัธข์องหน่วย/บุคคลตา่งๆที่

เก่ียวขอ้ง

  ท าใหมี้แนวทางที่ชดัเจนในการวัดและประเมิน

ผลส าเร็จ
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รางวลัดา้นคณุภาพของนานาประเทศ

1951

1984 

1987 

1988 

1991

1994

1995 

1999 

2001

Deming Prize

Canada Award 

Malcolm Baldrige National Quality Award

Australian Business Excellence Awards 

European Foundation Quality Management

Singapore Quality Award

Japan Quality Award

MBNQA : Education and Healthcare 

Thailand Quality Award

Japan

Canada

USA

Australia

EU

Singapore

Japan

USA

Thailand

Quality         Performance / Organizational  Excellence
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Total Quality Management (TQM) - Malcome Baldrige Criteria

Leadership
Information
& Analysis

Strategy 
Deployment

HR Focus

Process
Management

Customer &
Market Focus

Business
Results

Enablers Achievement

Efficiency 
(Internal Work 
Process 
Perspective)

Quality 
(Customer 
Perspective)

Capacity-
building 
(Learning & 
Growth 
Perspective)

Effectiveness 
(Financial 
Perspective)



Company Logo

ท าไมตอ้ง PMQA  ?

1.
ความจ  าเป็นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ น าไปสู่การสรา้งกลไกเพ่ือ

พฒันาคณุภาพของสินคา้และบริการ 

Title
นโยบายการพฒันาระบบราชการของรฐับาล 

เพ่ือยกระดบัคุณภาพของการบริหารราชการ 

(มต ิค.ร.ม. เม่ือ 28 มิ.ย. 2548)

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย 2551-

2555 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 3 “มุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ี มี

ขีดสมรรถนะสูง” และ “ บุคลากรมีความพรอ้มและ

ความสามารถในการเรยีนรู ้คิดรเิริ่ม เปล่ียนแปลงและ

ปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสมต่อสถานการณต์า่งๆ”

2.

Title
3.



พ.ร.ฎ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

หมวด 1  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี                    (มาตรา 6)

หมวด 2  การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชนสุ์ขของ (มาตรา 7-มาตรา 8)

             ประชาชน

หมวด 3  การบริหารราชการเพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ       (มาตรา 9-มาตรา 19) 

          ต่อภารกิจของรฐั     

หมวด 4  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ         (มาตรา 20-มาตรา 26)

             และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั

หมวด 5  การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน                     (มาตรา 27-มาตรา 32)

หมวด 6  การปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการ             (มาตรา 33-มาตรา 36)

หมวด 7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง    (มาตรา 37-มาตรา 44)

             ความตอ้งการของประชาชน

หมวด 8  การประเมินผลการปฏิบติัราชการ              (มาตรา 45-มาตรา 49)        

หมวด 9  บทเบ็ดเตล็ด                                         (มาตรา 50-มาตรา 53)



การบริหาร

กิจการ

บา้นเมืองที่ดี

ประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการอยา่งสม า่เสมอ

เกิดประโยชนสุ์ข

ของประชาชน ผลสมัฤทธ์ิตอ่

ภารกิจของรฐั

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก

ตอบสนองความตอ้งการ

ปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ใหท้นัตอ่สถานการณ์

มีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุม้ค่า

ในเชิงภารกิจของรฐั

ไม่มีขั้นตอนการปฏิบตังิาน

เกินความจ  าเป็น

หมวด 1  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี(ม. 6)



Good Governance พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 

มาตรา 3/1

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Efficiency   

Value-for-money

Effectiveness 

Quality 

Accountability

Participation 

Transparency 

Responsiveness 

Decentralization

Rule of law

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย

(พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

(พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551)

ยุทธศาสตรก์บัการพฒันาระบบราชการไทย



แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555)



เหตผุลทีน่ า PMQA มาใช้

• พ.ร.ฎ. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

พ.ศ. 2546

• ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550 

และ  พ.ศ. 2551-2555)

• เกณฑ ์PMQA มุง่เนน้แนวทางการบรหิารจดัการในทศิทางทีเ่ป็นเลศิ

เชน่เดยีวกบัหนว่ยงานภาครฐัในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ท ัง้หลาย

• ค านงึถงึสงัคมและประโยชนข์องประชาชน

• ใหอ้สิรภาพแกอ่งคก์รในการเลอืกใชว้ธิกีารตา่งๆทีน่ าไปสูค่วามเป็นเลศิ

โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเหมอืนกบัของคนอืน่

• พสิจูนค์วามส าเร็จโดยดจูากผลลพัธแ์ละขอ้มลู

• สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง



ความเป็นเลศิขององคก์รภาครฐั

– ประชาชนไดร้บัการบริการ/ดแูลอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิผล

– พนัธกิจท่ีไดร้บัมอบหมายสามารถบรรลไุดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

– การด าเนินการของภาครฐัท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว โปร่งใส 

– การใชจ้า่ยงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง คุม้ค่า มีผลิตภาพสูง

– ประเทศชาติมีความมัน่คง และศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน



ท าไมตอ้งปรบัปรงุการบรหิารองคก์รภาครฐั

• ภาครัฐเป็นหนึง่ในหวัรถจักรหลกัทีน่ าพาความเจรญิมาสู่

ประเทศชาติ

• ความคาดหวงัของประชาชนเจา้ของประเทศทีส่งูขึน้

• การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มทีร่วดเร็ว

• การแขง่ขนัระหวา่งประเทศทวคีวามรนุแรงมากขึน้

• โลกาภวิฒัน ์กฎหมาย/ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ การเปิดเสร ี

ตลอดจนการรวมเป็นกลุม่ของประเทศตา่งๆ
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หลกัคดิ : 11 Core Values 

การน าองคก์าร
อยา่งมวีสิยัทศัน์

ความเป็นเลศิ
ทีมุ่ง่เนน้ทีล่กูคา้

การมุง่เนน้อนาคต

การจดัการโดยใช้

ขอ้มลูจรงิ

มมุมองเชงิระบบ

ความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคม

การมุง่เนน้ทีผ่ลลพัธ์

และการสรา้งคณุคา่

การจดัการเพือ่
นวตักรรม

ความคลอ่งตวั

การใหค้วามส าคญักบั

พนกังานและคูค่า้

การเรยีนรูข้อง

องคก์ารและแตล่ะบคุคล

1

2

5

6

7

8

9

10

114

3
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6. การจดัการ
กระบวนการ

5. การมุ่งเนน้
ทรพัยากรบุคคล

4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

3. การใหค้วามส าคญั
กบัผูร้บับริการและ
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

1. การน า
องคก์ร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

P. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร                              

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย

PMQA Model

7. ผลลพัธ์
การด าเนินการ

TQM : Framework  



สรปุสาระส าคญัของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและเกณฑค์ณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั

ผลลพัธ์
การด าเนินการ

(พรฎ. หมวด 3, 4, 8)
มาตรา 10,20,27,28,29,31

การจดัการกระบวนการ
(พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 7)

มาตรา 10,20,27,28,29,31

การมุ่งเนน้
ทรพัยากรบุคคล

(พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 8)
มาตรา 10,11,27,47

การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู ้
(พรฎ. หมวด 3, 5, 7, 8)

มาตรา 11,39

การใหค้วามส าคญักบัผูร้บั
บริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย
(พรฎ. หมวด 2, 5, 6, 7)

มาตรา.8,30,31,38,39,40
41,42,45

การน าองคก์ร
(พรฎ. หมวด 2, 5, 7, 8)
มาตรา 8,9,12,16,18,20,23,27,28,

43,44,46

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(พรฎ. หมวด 2, 3)

มาตรา. 6,8,9,12,13,16

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย
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 ปญัหาและอปุสรรคในการใชเ้กณฑ ์PMQA ?

• เกณฑ ์PMQA มคีวามซบัซอ้นเขา้ใจยาก

• ไมรู่จ้ะเร ิม่ตน้ตรงไหน

• เขยีนแลว้แก ้แกแ้ลว้เขยีน ไมรู่เ้ขยีนอยา่งไรใหถ้กูใจคนอา่น

• คนในหนว่ยงานมมีาก ไมส่ามารถบรูณาการได้

• ไมม่ผีลลพัธแ์ละขอ้มลูทีจ่ะน ามาตอบ

• ควรปรบัปรงุอะไรกอ่น? ระบบงานหรอืขอ้มลู

• ไมรู่จ้ะปรบัปรงุอยา่งไรใหด้ขี ึน้
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เป้าหมายของPMQA(ใหม)่

• เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการปฏบิตังิานและสง่มอบ

บรกิารสาธารณะ ซึง่อาศยัวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งเป็นระบบ 

ก าหนดแนวทางและวธิกีาร การน าไปปฏบิตัแิละตดิตาม

ประเมนิผล การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรปุบทเรยีน บรูณาการ และ

การสรา้งนวตักรรม โดยเฉพาะการเทยีบเคยีงขดีสมรรถนะ

(Benchmarking) กบัภาคเอกชน หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ ทีม่ี

ประสทิธภิาพสงูกวา่ หรอืน ากรณีการปฏบิตังิานทีม่คีวามเป็นเลศิ

(Best Practices) มาเป็นแบบอยา่ง 



PMQA
Organization 

2222

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
ระดบัพืน้ฐาน (Fundamental Level)
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“ระดบัพืน้ฐาน” หมายถงึ กระบวนการเร ิม่ไดผ้ล

  มกีระบวนการ/ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพและท าอยา่งเป็นระบบเพือ่รองรับ 

   กจิกรรมในหวัขอ้ทีป่ระเมนิ  (Approach)

  กระบวนการ/ระบบ  เป็นทีเ่ขา้ใจยอมรับ และเริม่มบีทบาทสนับสนุน

   กระบวนการ/กจิกรรมในกจิกรรมดา้นนี ้(Deployment) 

  องคก์รเริม่มกีารประเมนิประสทิธผิลของกระบวนการ/ระบบของกจิกรรมดา้นนี ้

   อาจมกีารปรับปรงุใหก้ระบวนการ/ระบบใหด้ขี ึน้บา้ง (Learning)

  กระบวนการ/ระบบเกีย่วกับกจิกรรมดา้นนีส้อดรับ สนับสนุนกจิกรรมระดบั

   ส าคญัขององคก์รทีร่ะบไุวใ้นภารกจิ/ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัตกิาร

(Integration)

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัในระดบัพืน้ฐาน  
(Fundamental Level)
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แนวคดิในการพฒันาเกณฑฯ์ ระดบัพืน้ฐาน 

• มุง่เนน้ใหส้ว่นราชการน าไปปฏบิตัมิากกวา่การเขยีนรายงาน

• เนน้การวเิคราะหก์ระบวนการอยา่งเป็นระบบและการสรา้งความ

เชือ่มโยงกบัผลลพัธ์

• ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูและตวัชีว้ดัทีส่ว่นราชการเก็บอยู่

• เนน้การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและบรูณาการ

• เนน้การพัฒนามากกวา่การไดร้างวลั
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เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัในระดบัพืน้ฐาน  
(Fundamental Level)

• ประกอบดว้ย 7 หมวด รวม 52 ประเด็น

• แตล่ะประเด็นเป็นการมุง่เนน้กระบวนการและระบบงาน

พืน้ฐานทีจ่ าเป็นเพือ่ตอบสนองประเด็นตา่ง ๆ ของ 

พรฎ.GG

• สว่นราชการตอ้งด าเนนิการในแตล่ะประเด็นใหค้รบใน

ทกุขอ้และทกุหมวด
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หมวด 1 การน าองคก์ร

ก. การก าหนด     
ทศิทาง              

ของสว่นราชการ

1.1 การน าองคก์ร 1.2 ความรับผดิชอบตอ่สังคม

ค. การทบทวนผล
การด าเนนิการของ

สว่นราชการ

ข. การก ากับ        

ดแูลตนเองทีด่ี

ก. ความ
รับผดิชอบ
ตอ่สงัคม

ข. การด าเนนิการ
อยา่งมี
จรยิธรรม

ค. การใหก้าร
สนับสนุนตอ่        
ชมุชนทีส่ าคัญ

(1)1 ทศิทาง

1.1 วสิยัทศัน ์

1.2 เป้าประสงคร์ะยะสัน้/

ยาว 

1.3 คา่นยิม 

1.4  ผลด าเนนิงานที่

คาดหวงั

(1) 3 การสือ่สารทศิทาง

องคก์ร

(2)2 นโยบาย

 2.1 กระจายอ านาจ

 

2.2 นวตักรรม

 2.3 ความคลอ่งตวั

 2.4 การเรยีนรูข้ององคก์ร

 

2.5 การเรยีนรูข้องบคุคล

 2.6 การท าถูกกฏหมาย

 2.7 ท าตามหลักจรยิธรรม

(3)3 การก ากบัดแูล

ตนเองทีด่ ี

3.1 ดา้นการปฏบิตังิาน

3.2 ดา้นการเงนิป้องกนั

ทจุรติ

3.3 ดา้นปกป้อง

ประโยชนป์ระเทศและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี

(4)4 การทบทวนผล

ด าเนนิการ

4.1  การทบทวนผล

ด าเนนิการ

4.2 การน าผลประเมนิ

ไปเพือ่ดกูารบรรลุ

เป้าหมาย และ เพือ่

ประเมนิการตอบสนอง

การเปลีย่นแปลง

(5)5 what

ตวัชีว้ดัส าคัญ

5.1ตวัชีว้ดั

5.2ผลการทบทวนที่

ผ่านมา

(6) การใชผ้ลการ

ทบทวนเพือ่จัดล าดบั

ความส าคัญและเพือ่

การปรับปรุงทัว่ทัง้

องคก์ร

(7)7 การประเมนิผล

งานผูบ้รหิาร 

7.1 ประเมนิผูบ้รหิาร 3

ระดบัชัน้บงัคบับญัชา

7.2 การน าผลประเมนิ

ไปปรับระบบการน า

องคก์ร

(8)8 การด าเนนิการตอ่

งานทีม่ผีลกระทบทางลบ

ตอ่สงัคม (เกดิเหตกุารณ์

แลว้)

(9)9 what

การจัดการผลกระทบ

9.1กระบวนการ

9.2เป้าประสงค์

9.3ตวัชีว้ดั

9.4(คา่)เป้าหมายในการ

จัดการผลกระทบ

(10)10 การจัดการ

ผลกระทบทางลบ 

10.1 การคาดการณ์

ผลกระทบทางลบ 

(ประเมนิ)

10.2 การเตรยีมการเชงิ

รุกตอ่ผลกระทบ

(ป้องกนั)

(11)11 การก าหนดวธิี

ปฏบิตัใิหท้ าอย่างมี

จรยิธรรม

(ปฏบิตัติอ่คนภายนอก)

(12)12  การ

สนับสนุนชมุชนที่

ส าคญั

• การเลอืกชมุชน

• การเลอืกกจิกรรม

สนับสนุนชมุชน

• การมสีว่นร่วมของ

บคุลากร

LD 1

LD 1

LD 2

LD 5,6

LD 3

LD 6

LD 4

LD 7

LD 5,6
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

ก. การจัดท า
ยทุธศาสตร์

2.1 การจัดท ายทุธศาสตร์ 2.2 การถา่ยทอดกลยทุธห์ลักเพือ่น าไปปฏบิัติ

ข. เป้าประสงค ์       
เชงิยทุธศาสตร์

ก. การถา่ยทอด               
แผนปฏบิัตกิาร       ไปสูก่าร

ปฏบิัต ิ

ข. การคาดการณ์             ผล

การด าเนนิการ

(13)1 การวางแผนยทุธศาสตร ์
1.1 แผน 4 ปี
1.2 แผน 1 ปี 

• ขัน้ตอนและผูเ้กีย่วขอ้ง
• กรอบเวลาและเหตผุล
• กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
เวลา

(14)2 การน าปัจจัยมา
ประกอบการวางแผนยทุธศาสตร์
2.1 ปัจจัยภายใน
2.2 ปัจจัยภายนอก

• ปัจจัยตา่งๆ
• การรวบรวม
• การวเิคราะห์

(15)3 what
ประเด็นยทุธศาสตร์
3.1ยทุธศาสตรเ์ป้าประสงคก์ลยทุธ์
3.2เป้าหมายและระยะเวลา
3.3ล าดบัความส าคัญของ
เป้าประสงค์

(16)4 การก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตรเ์ป้าประสงคก์ลยทุธ์
4.1 แผน 4 ปี
4.2 แผน 1 ปี

• ดคูวามทา้ทาย
• ดคูวามตอ้งการของผูม้สีว่นได ้
  สว่นเสยี 
• ดคูวามสมดลุของโอกาสระยะสัน้
ระยะยาว

(17)5 การน าแผนสูก่ารปฏบิตั ิ
5.1 วธิกีารถา่ยทอด

5.2 การจัดสรรทรัพยากร
5.3 การท าใหผ้ลมคีวามยั่งยนื

(18)6 แผนปฏบิัตกิาร
6.1 what
แผนปฏบิตักิารทีส่ าคญั
6.2 แผนการตอบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลง (บรหิารความเสีย่ง : 
RM)
• จากการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั

• จากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

(19)7 what
แผนหลักดา้นทรัพยากรบคุคล
7.1 4ปี
7.2 1ปี

(20)8 ระบบการวดัผลส าเร็จ
8.1 what
ตวัชีว้ดัตดิตามแผนปฏบิตักิาร
8.2การท าระบบการวดัผลส าเร็จ
ของแผนปฏบิตักิาร
เพือ่มุง่ไปในทศิทางเดยีวกนั

(21)9  what
เป้าหมาย
9.1เป้าหมายของตัวชีว้ดั
9.2เป้าหมายเปรยีบเทยีบ

SP 1

SP 2
SP 2

SP 1

SP 4

SP 7

SP 3

SP 5

การปรับปรุงกระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตร์

• น าผลการทบทวนการด าเนนิงาน

• ผลจากการประเมนิ
SP 6
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หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ก. ความรูเ้กีย่วกับ
ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.1 ความรูเ้กีย่วกบั
ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.2 ความสมัพันธแ์ละความ         
     พงึพอใจของผูรั้บบรกิาร        
    และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ก. การสรา้งความสมัพันธ ์
      กับผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ข. การวดัความพงึพอใจ         
ของผูรั้บบรกิาร                         

    และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

(22)1  การจ าแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารและผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี
• ประเภท/กลุม่
• การค านงึถงึผูรั้บบรกิารทีพ่งึมใีน
อนาคต

(23)2 การรับฟังและเรยีนรู ้
2.1 การรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการ
ความคาดหวงั
2.2 การน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผน
ปฏบิตัปิรับปรุง

(24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ
เรยีนรู ้
• ใหเ้หมาะสม
• ทนัสมัย

(25)4 การสรา้งความสมัพันธเ์พือ่
• สนองความคาดหวงั
• สรา้งความประทบัใจ
• มภีาพลักษณ์ทีด่ ี
• มผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้

(26)5 การสรา้งระบบทีใ่หผู้รั้บบรกิาร
5.1การสรา้งระบบทีใ่หผู้รั้บบรกิาร และผู ้
มสีว่นไดเ้สยี สามารถตดิตอ่
• ขอขอ้มลู
• ขอรับบรกิาร
• ขอรอ้งเรยีน
5.2การก าหนดวธิปีฏบิตัขิองบคุลากร
ระบบตดิตามการปฏบิตั ิ

(27)6 การจัดการขอ้รอ้งเรยีน
• กระบวนการจัดการ
• วธิกีารแกไ้ขทีท่นัทว่งที

• รวบรวมและวเิคราะหน์ าไปเพือ่การ
ปรับปรุง

(28)7 การทบทวนปรับปรุงการสรา้ง
ความสมัพันธ์
• ใหเ้หมาะสม
• ทนัสมัย

(29)8 การวดัความพงึพอใจและไม่พงึ
พอใจ
8.1การวดัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ
• ผูรั้บบรกิาร
• ผูม้สีว่นไดส้วนเสยี

8.2การน าขอ้มลูไปใชเ้พือ่
• สรา้งความประทบัใจ
• ท าใหเ้กดิภาพลักษณ์ทีด่ ี
• ปรับปรุงการท างาน

(30)9 การตดิตามเรือ่งคณุภาพบรกิาร
• ใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัทนัทว่งที
• น าไปใชต้อ่ได ้

(31)10 การเปรยีบเทยีบขอ้มลูความพงึ
พอใจ
• ผูรั้บบรกิาร
• ผูม้สีว่นไดส้วนเสยี

(32)11 การทบทวนปรับปรุงการวดัความพงึ
พอใจ
• ใหเ้หมาะสม
• ทนัสมัย

CS1

CS2

CS3

CS7 CS8

CS9

CS 6

CS5

CS4

CS10
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หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้

4.1 การวัดและวเิคราะหผ์ลการ
ด าเนนิการของสว่นราชการ

4.2 การจัดการสารสนเทศและ
ความรู ้

ก. 

ความพรอ้มใชง้านของขอ้มลู

และสารสนเทศ

ก. 

การวดัผลการด าเนนิการ

ข. การวเิคราะหผ์ลการ

ด าเนนิการ

ข. 

การจัดการความรู ้

(33)1 การเลอืกและใชข้อ้มลู

1.1การเลอืกรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ
• ทีส่อดคลอ้งเชือ่มโยง
• เพือ่ตดิตามผลด าเนนิงานองคก์ร

1.2การใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่
• สนับสนุนการตดัสนิใจ
• สนับสนุนใหเ้กดินวตักรรม

(34)2 การใชข้อ้มลูและสารสนเทศเชงิ
เปรยีบเทยีบเพือ่
• สนับสนุนการตดัสนิใจ
• สนับสนุนใหเ้กดินวตักรรม

(35)3 การปรับปรุงระบบการวดัผล

3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวดัผล
• ใหเ้หมาะสม
• ทนัสมัย
3.2 การจัดระบบการวดัผลใหไ้วตอ่การ
บง่ชี้

• จากการเปลีย่นแปลงภายใน
• จากการเปลีย่นแปลงภายนอก

(41)9 การจัดการความรู ้
(KM)

• รวบรวมถา่ยทอดจากบคุลากรใน
องคก์ร
• รวบรวมถา่ยทอดจากคนอืน่
• แลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ

(42)10 การจัดการใหข้อ้มลู
สารสนเทศ ความรู ้ใหม้คีณุสมบตัทิีด่ ี
รวมทัง้ส ิน้11ประการ
• ความครอบคลมุ
• ความถูกตอ้ง
• ความทนัสมัย
• ความรวดเร็ว
• ความเชือ่มโยง
• ความน่าเชือ่ถอื
• ความสามารถในการเขา้ถงึ
• ความสามารถในการตรวจสอบ
• การมสีว่นร่วมในกระบวนการขอ้มลู
• ความปลอดภัย
• การรักษาความลบั

(38)6 การจัดการขอ้มลูและสารสนเทศ
(IT)
• ใหพ้รอ้มใชง้าน
•  ผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ถงึได ้

(39)7 การจัดการระบบอปุกรณ์ที่
เกีย่วกบัสารสนเทศ
• ปลอดภัย 
• ใหเ้ชือ่ถอืได ้
• ใชง้านงา่ย

(40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและอปุกรณ์
• ใหเ้หมาะสม
• ทนัสมัย

(36)4  what
ประเด็นทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลู
เพือ่ใหผู้บ้รหิาร
• ทบทวนผลด าเนนิงาน
• วางแผนเชงิยทุธศาสตร์

(37)5 การสือ่สารผลวเิคราะหใ์ห ้
ผูป้ฏบิตังิานทกุระดบั
เพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจ

IT 1 

IT 1 - 3

IT 4

IT 5,6

IT 7
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หมวด 5  การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล

ก. การจัดและ
บรหิารงาน

5.1 ระบบงาน

ค. การจา้งงาน       
และความกา้วหนา้ใน

การงาน

ข. ระบบการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิานของ

บคุลากร

ก.   การพัฒนาบคุลากร

5.2 การเรยีนรูข้องบคุลากร  
และการสรา้งแรงจูงใจ

ข. การสรา้งแรงจงูใจ         
และการพัฒนาความ

กา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน            
(43)1 การจัดการ
ระบบงาน

1.1 ระบบทีเ่ป็นทางการ
1.2 ระบบไมเ่ป็นทางการ

• เพือ่เกดิความร่วมมอื 
• เพือ่ความคลอ่งตวั 
• เพือ่การกระจายอ านาจ

• เพือ่สรา้งความคดิรเิริม่

• เพือ่กระตุน้นวตักรรม
• เพือ่ใหท้นัความตอ้งการ
อยูเ่สมอ

(44)2 การน าวัฒนธรรม
และความคดิของบคุลากร
และชมุชนมาใชจั้ด
ระบบงาน

(45)3 การจัดระบบสือ่สาร
ภายในองคก์ร
ใหม้ปีระสทิธผิล

(46)4 ระบบประเมนิผลและ
การยกย่องชมเชย
(Individual Scorecard)

4.1การจัดระบบประเมนิผล
การปฏบิตังิานรวมถงึการ
แจง้ผลเพือ่ใหพั้ฒนาและ
ปรับปรุงงาน

4.2การจัดระบบการยกย่อง
ชมเชยจงูใจ
• เพือ่ใหม้ขีวัญก าลงัใจ
• เพือ่ใหท้ างานมี
ประสทิธผิล
• เพือ่ใหม้จีติส านกึทีเ่นน้
ประโยชนข์องผูรั้บบรกิาร

(47)5 การก าหนด
คณุลกัษณะและทักษะ
บคุลากร
• สมรรถนะหลัก
• สมรรถนะประจ าสายงาน
• สมรรถนะแตล่ะกลุม่
ต าแหน่ง

(48)6 การสรรหาวา่จา้ง  
รักษาบคุลากร
6.1 การสรรหาวา่จา้ง  
6.2 การรักษาบคุลากร
• ดว้ยการค านงึถงึวัฒนธรรม
ความคดิของบคุลากรและ
ชมุชน

(49)7 การเตรยีมบคุลากร
และความกา้วหนา้ในงาน
7.1 การเตรยีมบคุลากรใน
ต าแหน่งส าคัญ

7.2 การสรา้งความกา้วหนา้

ในหนา้ทีก่ารงาน

(50)8 การพัฒนาบคุลากร
ทอ้งถิน่ใหม้โีอกาสกา้วหนา้

(51)9 การพัฒนาบคุลากร
• เพือ่ใหท้ างานไดต้าม
แผนปฏบิตักิารและบรรลผุล
• เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่ง
เป้าประสงคก์บัความตอ้งการของ
บคุลากร

(52)10 การใหก้ารศกึษาและ
ฝึกอบรม
ใหค้รอบคลมุประเด็นส าคัญ 
• การอบรมบคุลากรใหม่
• จรยิธรรม
• การบรหิารจัดการ
• การพัฒนาภาวะผูน้ า
• ความปลอดภัยอาชวีอนามัย
สิง่แวดลอ้มในการท างาน
• ความตอ้งการอืน่ๆทีส่ าคัญ

(53)11 การบรหิารการฝึกอบรม
11.1การหาความตอ้งการการ
ฝึกอบรม
11.2การน าความตอ้งการการ
อบรมมาพัฒนาบคุลากร
11.3การน าความรูใ้นองคก์รมา
พัฒนาบคุลากร

(54)12 การพัฒนาบคุลากร
12.1แบบเป็นทางการ
12.2แบบไมเ่ป็นทางการ

(55)13 การสง่เสรมิใหน้ า
ความรูแ้ละทักษะจากการ
อบรม
มาใชใ้นการปฏบิตังิาน

(56)14 การประเมนิ
ประสทิธผิลของการศกึษา
อบรม
14.1 ผลระดบับคุคล

14.2 ผลระดบัองคก์ร

(57)15 การท าใหบ้คุลากร
พัฒนาตนเอง
เพือ่ความกา้วหนา้ในงาน
15.1 การชว่ยเหลอืองคก์ร
15.2 การชว่ยเหลอืของ
หัวหนา้งาน

HR 3

HR 2

HR 5

HR 3

HR 3

HR 4

HR 3
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หมวด 5 การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล

ก. 

สภาพแวดลอ้ม ในการท างาน

ข. 
การใหก้ารสนับสนุนและ         

สรา้งความพงึพอใจ           แก่
บคุลากร

5.3 ความผาสกุและความ
พงึพอใจของบคุลากร

(58)16 การจัดระบบสภาพแวดลอ้ม
การท างาน
• ถกูสขุอนามัย
• ความปลอดภัย
• การป้องกนัภัย
• อปุกรณ์ใหม้คีวามเหมาะสมในงาน

• การก าหนดตัวชีว้ดั

• การมสีว่นร่วมของบคุลากร

(59)17 การเตรยีมพรอ้มตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิและภัยพบิตั ิ

(60)18 การก าหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่
ความผาสกุพอใจจงูใจ
ของบคุลากรทกุระดบัทกุประเภท

(61)19 การสนับสนุนดา้นนโยบาย
สวัสดกิารการบรกิาร
ใหต้รงความตอ้งการบคุลากรทกุระดบั
ทกุประเภท

(62)20 การประเมนิความผาสกุ ความ
พงึพอใจ แรงจงูใจของบคุลากร
20.1การประเมนิความผาสกุ ความพงึ
พอใจ แรงจงูใจบคุลากร
ทกุระดบัทกุประเภทของบคุลากร
• เป็นทางการ
• ไมเ่ป็นทางการ

20.2การก าหนดและใชต้วัชีว้ดัประเมนิ

ความพอใจ

(63)21 การเชือ่มโยงผลประเมนิความ
พอใจกบัผลลพัธอ์งคก์ร
เพือ่จัดล าดบัการปรับปรุงความพอใจ
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม

HR 1

HR 1

HR 1

HR 1
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

ก. กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่

6.1 กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 6.2 กระบวนการสนับสนุน

ก. กระบวนการสนับสนุน

(64)1 กระบวนการสรา้งคณุคา่
1.1 การก าหนดกระบวนการสรา้งคณุคา่
1.2 what
กระบวนการสรา้งคณุคา่ทีส่ าคัญ

(65)2 การจัดท าขอ้ก าหนด
2.1 การจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการสรา้งคณุคา่
• จากขอ้มลูผูรั้บบรกิาร
• จากขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
2.2 what
ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ

(66)3 การออกแบบกระบวนการสรา้งคณุคา่
• จากขอ้มลูทัง้4 ประเด็น
• รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่

(67)4 การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
4.1 what
ตวัชีว้ดัทีส่ าคัญของกระบวนการ
4.2การน ากระบวนการไปปฏบิัติ
เพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนด

(68)5 การลดคา่ใชจ้า่ยและป้องกนัขอ้ผดิพลาด
5.1การลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทดสอบประเมนิกระบวนการ
5.2การป้องกนัขอ้ผดิพลาดการท างานซ ้าความสญูเสยี

(69)6 การปรับปรุงกระบวนการ
6.1การปรับปรุงกระบวนการใหไ้ดผ้ลดขีึน้
6.2การเผยแพร่แลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรุง
• ภายในหน่วยงาน
• ระหวา่งหน่วยงาน

(70)7 กระบวนการสนับสนุน
7.1 การก าหนดกระบวนการสนับสนุน
7.2 what
กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญ

(71)8 การจัดท าขอ้ก าหนด
8.1 การจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการสนับสนุน
• จากขอ้มลูผูรั้บบรกิาร
• จากขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
8.2 what
ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ

(72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน
• จากขอ้มลูทัง้4 ประเด็น
• รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่

(73)10 การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
10.1 what
ตวัชีว้ดัทีส่ าคัญของกระบวนการ
10.2การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
เพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนด

(74)11 การลดคา่ใชจ้า่ยและป้องกนัขอ้ผดิพลาด
11.1การลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทดสอบประเมนิกระบวนการ
11.2การป้องกนัขอ้ผดิพลาดการท างานซ ้าความสญูเสยี

(75)12 การปรับปรุงกระบวนการ
12.1การปรับปรุงกระบวนการใหไ้ดผ้ลดขีึน้
12.2การเผยแพร่แลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรุง
• ภายในหน่วยงาน
• ระหวา่งหน่วยงาน

PM1

PM2

PM3

PM6
PM6

PM4,5

PM4,5
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วงจรคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัวงจรคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

การด าเนนิงาน
ขององคก์ร
ในปจัจบุนั

เปรยีบเทยีบกบั
แนวทางและเกณฑ์
คณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั

ทราบวา่องคก์รมี
โอกาสในการปรบัปรุง

การด าเนนิงานในดา้นใดบา้ง

วางแผนการพฒันา
และปรบัปรุงองคก์ร

ด าเนนิการ
ตามแผน

11

2233

44

55
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1.  Continuous  improvements
2.   Breakthroughs
3.   Standardization

Continuous
improvements

Breakthroughs

Standardization
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Value 
creation

Time

Blueprint 
for change

1 2 3 4 5 6

H

M

L โครงสรา้ง กระบวนงาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ           
คน/วฒันธรรม

วสิยัทศัน ์ยทุธศาสตร ์
เป้าประสงค/์ตวัชีว้ดั

7 8

• Change
Management

• Capacity-
building

การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ(Strategy Implementation) : II

Alignment
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ชอ่งวา่ง 
(GAP)

Making strategy work

ภายใน 
(inside)

ภายนอก 
(outside)

Interim/ 
Transition 
Management
• Consultant 
• Professional 
Manager

การเพิม่ขดี
สมรรถนะ 
(Capacity 
Building)
• Restructuring
• Process 
redesign

• IT application
• HRD/OD
• KM

Change Management

สิง่ทีค่วรจะเป็น

สิง่ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั

ขอ้เสนอการ
เปลีย่นแปลง

การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ(Strategy Implementation) : II
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การออกแบบ
กระบวนงานอนาคต

การออกแบบ
กระบวนงานอนาคต

กระบวนงานท่ียงัไม่ได้
ด าเนินการในปัจจบุนั

กระบวนงาน #1.1

กระบวนงาน #1.2

กระบวนงาน #1.5
กระบวนงาน #1.6

กระบวนงาน #1.4

กระบวนงาน #1.3

กระบวนงานในปัจจบุนั

ประเดน็ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์ท่ี 1

* กลยทุธ์ท่ี 2

* กลยทุธ์ท่ี ..

ประเดน็ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์ท่ี 1

* กลยทุธ์ท่ี 2

* กลยทุธ์ท่ี ..

ประเดน็ยทุธศาสตร์

* กลยทุธ์ท่ี 1

* กลยทุธ์ท่ี 2

* กลยทุธ์ท่ี ..

ประเดน็ยทุธศาสตร์

* กลยทุธ์ท่ี 1

* กลยทุธ์ท่ี 2

* กลยทุธ์ท่ี .. กระบวนงาน #1.5
กระบวนงาน #1.6

กระบวนงาน #1.4

กระบวนงาน #1.3

คดัเลือกคดัเลือก
ปรบัปรงุปรบัปรงุ

ออกแบบออกแบบ
ใหม่ใหม่

กระบวนงานท่ี
ต้องออกแบบใหม่

การวิเคราะหก์ระบวนงานปัจจบุนั

(แบบฟอรม์ 4.2)

(แบบฟอรม์ 1.1 ชุด 2)

ปัจจยัส าคญัต่อ
ความส าเรจ็ 

(Key Success 
Factors)

สิง่ทีจ่ะต้อง
มุ่งเน้น/ให้
ความส าคญั

กลุ่มเป้าหมายที ่

จะได้รบัประโยชน์

วตัถปุระสงคข์อง
กระบวนงาน

 ด้านกระบวนงาน

กรอบการจดัท าขอ้เสนอการเปลีย่นแปลง (Blueprint  for  Change)

VSCompetency 
ทีม่อียูใ่นปจัจุบนั

Competency 
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี

ส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลง
 ขัน้ตอน/วธิปีฏบิตังิาน
 เทคโนโลยี
 การจดัแบ่งงานและหน้าที่
 บุคลากร

การวิเคราะห์ Competency
• Gap ของ Competency 

ท่ีต้องการพฒันา
• Competency  ท่ีรองรบั
กระบวนงานท่ีออกแบบใหม่

การคดัเลอืก
แนวทางการพฒันา
องคก์รและบุคลากร

ประเดน็ยทุธศาสตร์

กลยทุธท่ี์ 1

* กลยทุธท่ี์ 2

* กลยทุธท่ี์ ..

ประเดน็ยทุธศาสตร์

* กลยทุธท่ี์ 1

* กลยทุธท่ี์ 2

* กลยทุธท่ี์ ..

ด้านองคก์ร/บุคลากร
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ทศิทาง และเป้าหมาย
การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552



แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 : มุง่สูก่ารเป็นองคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสงู 

บคุลากรมคีวามพรอ้มและความสามารถในการเรยีนรู ้คดิรเิร ิม่ 

เปลีย่นแปลง และปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่สถานการณ์ตา่งๆ 

เป้าประสงค ์: สว่นราชการและหนว่ยงานของรฐั

สามารถพฒันาขดีสมรรถนะและมคีวามพรอ้ม

ในการด าเนนิงาน 

ตวัชีว้ดั : ระดบัความส าเร็จของสว่นราชการและหนว่ยงานของรฐั
ในการปรบัปรงุและยกระดบัคณุภาพการบรหิารงาน

ตามแผนพฒันาองคก์าร (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 โดยเฉลีย่)



การก าหนดตวัชีว้ดั PMQA ปี 2552

• มุง่เนน้ใหส้ว่นราชการปรบัปรงุองคก์าร โดยการวดัความส าเร็จของ

การด าเนนิการและผลลพัธข์อง แผนพฒันาองคก์าร 

(Improvement Plan)

• สง่เสรมิใหส้ว่นราชการมคีวามเขา้ใจ และน าเครือ่งมอืการบรหิาร

จดัการทีเ่หมาะสม มาใชเ้พือ่ปรบัปรงุและพฒันาองคก์ารอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

• มุง่เนน้ใหส้ว่นราชการสามารถด าเนนิการตามแผนพฒันาองคก์าร

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  และยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการได้

อยา่งเป็นระบบ

• พฒันาเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 

(Fundamental Level) เพือ่เป็นกรอบการประเมนิความส าเร็จของ

แผนพฒันาองคก์าร ซึง่ถอืวา่เป็นกรอบแนวทางในการประเมนิ

องคก์รเบือ้งตน้และเป็นแนวทาง “การเปลีย่นแปลงทลีะข ัน้”



เป้าหมายการพฒันาคณุภาพ 
การบรหิารจดัการภาครฐั

PMQA

“รางวลัมุง่ม ัน้พฒันาองคก์าร
ดเีดน่  หมวด ........”   

เขา้สูก่ารสมัครขอรับรางวัล PMQA
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หมวด 7 

“ รางวลัการพฒันา
องคก์ารดเีดน่”

ผา่นการรบัรองเกณฑฯ์

พฒันาสูค่วามโดดเดน่รายหมวด

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน

(Fundamental  Level) 

Successful Level

รอ้ยละ
ของการ
ผา่นเกณฑ์



Roadmap การพฒันาองคก์าร

2552 2554

กรมดา้นบรกิาร

กรมดา้นนโยบาย

จงัหวดั

เนน้ความส าคัญของฐานขอ้มลูในการผลักดันยทุธศาสตรภ์ายใตร้ะบบการน าองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

1

เนน้ความส าคญักับผูรั้บบรกิาร โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบคุลากรใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เนน้ความส าคญัของยทุธศาสตรแ์ละการน าไปปฏบิัต ิ โดยมรีะบบการวัดผลการด าเนนิการทีเ่ป็นระบบ
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สถาบนัอดุมศกึษา

เนน้ความส าคัญของการก าหนดทศิทางองคก์รทีช่ดัเจน และการพัฒนาบคุลากรเพือ่เนน้ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

1

5

3
6

2

4

Successful 
Level



ตวัชีว้ัดที ่14
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (น ้าหนัก รอ้ยละ 20)

ตวัชีว้ดั น า้หนกั 
(รอ้ยละ)

ตวัชีว้ดั น า้หนกั 
(รอ้ยละ)

14.1 ระดบัความส าเร็จของการ
ด าเนนิการตามแผนการพฒันา
องคก์าร

แผนที่ 14.3 ระดบัความส าเร็จเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของ
การจดัท าแผนพฒันาองคก์าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1 2

14.1.1 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐ

ระดบัพืน้ฐาน

4 4 1 ความครบถว้นของการจัดท ารายงานลักษณะ

ส าคัญขององคก์ร  (15 ค าถาม)

1

14.1.2 ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละเฉลีย่

ถว่งน ้าหนักในการบรรลเุป้าหมาย

ความส าเร็จของผลลัพธใ์นการ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนาองคก์าร 

2 2 2 ความครบถว้นของการจัดท ารายงานการ

ประเมนิองคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตาม

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ

ระดบัพืน้ฐาน

1

6 6 3 ความครบถว้นของแผนพัฒนาองคก์าร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (2 แผน)

2

12 4

14.2 ระดบัความส าเร็จของรอ้ยละ
เฉลีย่ถว่งน า้หนกัในการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จของ
ผลลพัธใ์นการด าเนนิการของ
สว่นราชการ ตามเกณฑ์
คณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (หมวด 7)

4



Roadmap  การพฒันาองคก์าร

2552 2554

กรมดา้นบรกิาร

กรมดา้นนโยบาย

1

เนน้ความส าคญักบัผูร้บับรกิาร โดยออกแบบกระบวนงานและพฒันาบคุลากรใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เนน้ความส าคญัของยทุธศาสตรแ์ละการน าไปปฏบิตั ิ โดยมรีะบบการวดัผลการด าเนนิการทีเ่ป็นระบบ
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2552 2553 2554

กรมดา้นบริการ
1

3

5

6

2

4

เนน้ความส าคญักบัผูบ้รกิาร โดยออกแบบกระบวนงานและพฒันาบุคลากรใหส้ามารถปฏิบตัิงาน

ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

กรมดา้นนโยบาย
1

3

5

6

2

4

เนน้ความส าคญัของยุทธศาตรแ์ละการน าไปปฏิบตั ิโดยมีระบบการวดัผลการด าเนินการที่เป็นระบบ



46

รหสั แนวทางการด าเนนิการ

ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

LD 5 สว่นราชการ/ผูบ้รหิารตอ้งมกีารก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี

(Organizational Governance) เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิงานของสว่นราชการ  และ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการบรรลผุล สว่นราชการตอ้งจัดท าแนวทางปฏบิัต ิมาตรการ/โครงการ

รองรับนโยบายการก ากบัดแูลตนเองทีด่ดีังกลา่ว  (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2))

LD 6 สว่นราชการตอ้งจัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งทีด่ ีรวมถงึ พัฒนา

ระบบตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไป ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2))

LD 7 สว่นราชการ/ผูบ้รหิารตอ้งก าหนดใหม้วีธิกีารหรอืมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่

เกดิขึน้ตอ่สังคม อนัเป็นผลมาจากการด าเนนิการของสว่นราชการ รวมทัง้ตอ้งน าวธิกีารหรอื

มาตรการทีก่ าหนดไวไ้ปปฏบิัต(ิพ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3))

หมวด 1 การน าองคก์าร
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ

การวางยทุธศาสตร์

SP1 สว่นราชการตอ้งมกีารก าหนดขัน้ตอน กรอบเวลาทีเ่หมาะสม รวมถงึมกีารระบผุูรั้บผดิชอบ

อยา่งชดัเจนในการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปี โดยมุง่เนน้

ทีจ่ะผลักดันใหบ้รรลวุสิยัทัศนแ์ละพันธกจิของ

สว่นราชการ บรรลเุป้าหมายตามแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ แผนปฏบิัตริาชการของ

กระทรวงและกลุม่ภารกจิ(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9,16)  

SP2 ในการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการของสว่นราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ตอ้งมกีารน าปัจจัยทัง้

ภายในและภายนอกทีส่ าคัญและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป มาใช ้

ประกอบการวเิคราะห ์อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย วสิยัทัศนแ์ละพันธกจิของสว่นราชการ ความ

ตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา กฎหมาย ระเบยีบ 

และโครงสรา้งสว่นราชการ  (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3))

SP3 สว่นราชการตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรัพยากรบคุคลใหส้อดคลอ้งกบั

แผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปี ของสว่นราชการ รวมทัง้ตอ้งการ

วางแผนเตรยีมการจัดสรรทรัพยากรอืน่ ๆ เพือ่รองรับการด าเนนิการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16)

หมวด 2 การวางแผนยทุธศาสตร์
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ

การสือ่สารและถา่ยทอดยทุธศาสตรเ์พือ่น าไปปฏบิตั ิ

SP4 ผูบ้รหิารมกีารสือ่สารและท าความเขา้ใจในเรือ่งยทุธศาสตรแ์ละการน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิัต ิ

ไปยังบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหบ้คุลากรไดรั้บรูเ้ขา้ใจ และน าไปปฏบิัต ิเพือ่ใหก้ารถา่ยทอด

แผนไปสูก่ารปฏบิัตดิังกลา่วบรรลผุล

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16)

SP5 สว่นราชการมกีารถา่ยทอด (cascading) ตัวชีว้ัดและเป้าหมายระดับองคก์ารลงสูร่ะดับ

หน่วยงาน(ทกุหน่วยงาน) และระดับบคุคลอยา่งนอ้ย 1 ส านัก/กอง รวมทัง้ มกีารจัดท า

ขอ้ตกลงการปฏบิัตงิานเป็นลายลักษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน เพือ่ใหส้อดคลอ้งไปในทศิทาง

เดยีวกนักับเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 12)

SP6 สว่นราชการตอ้งจัดท ารายละเอยีดโครงการเพือ่ใชใ้นการตดิตามผลการด าเนนิงานให ้

สามารถบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิัตริาชการไดส้ าเร็จ ซึง่ประกอบดว้ย ระยะเวลา 

ผูรั้บผดิชอบ การจัดสรรทรัพยากรใหแ้กแ่ผนงานโครงการ/กจิกรรม 

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20)

SP7 สว่นราชการตอ้งมกีารวเิคราะหแ์ละจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งเพือ่เตรยีมการรองรับสภาวะ

การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่ตอ้งครอบคลมุถงึความเสีย่งเชงิยทุธศาสตร ์ความเสีย่งดา้น

ธรรมาภบิาล ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นกระบวนการ 

หมวด 2 การวางแผนยทุธศาสตร์
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ

ความรูเ้ก ีย่วกบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

CS1 สว่นราชการมกีารก าหนดกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามพันธกจิ เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการ

ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีค่รอบคลมุทกุกลุม่ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8)

CS2 สว่นราชการมชีอ่งทางการรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่น ามาใช ้

ในการปรับปรงุและเสนอรปูแบบการบรกิารตา่ง ๆ โดยแสดงใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพของชอ่งทางการสือ่สาร

ดงักลา่ว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,40)

การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

CS3 สว่นราชการมกีารก าหนดผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจนในการรวบรวมขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้คดิเห็น/ ค า

ชมเชย  ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมทัง้มรีะบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ/ 

ขอ้คดิเห็น/ ค าชมเชย เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สามารถตอบสนองตอ่ผูรั้บบรกิารและผูม้ ีสว่นไดส้ว่นเสยีไดอ้ยา่ง

ทันทว่งที (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41)

CS4 สว่นราชการไดน้ าขอ้รอ้งเรยีน /ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้คดิเห็น/ ค าชมเชย ใน CS 3 มาวเิคราะหเ์พือ่ก าหนด

วธิกีารและปรับปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารและหรอืการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41)

CS5 สว่นราชการมกีารสรา้งเครอืขา่ยและจัดกจิกรรมเพือ่สรา้งความสมัพันธก์บัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41)

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี



50

รหสั แนวทางการด าเนนิการ

การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

CS6 สว่นราชการตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มผา่นกจิกรรมตา่งๆอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ให ้

ประชาชนมสีว่นรว่มแสดงความคดิเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และรว่มตดิตามประเมนิผลการบรหิารจัดการของ

สว่นราชการ โดยการใหข้อ้มลูขา่วสาร แกป่ระชาชน (Inform) ใหโ้อกาสรว่มแสดงความคดิเห็น  

(Consult) มกีารด าเนนิการรว่มกนั(Collaborate) รว่มกนัตดิตามตรวจสอบ (Involve) รวมทัง้ใหก้ารเสรมิ

อ านาจ (Empower) แกป่ระชาชน

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41)

CS7 สว่นราชการมกีารวัดความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในแตล่ะกลุม่ตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

เพือ่น าผลไปปรับปรงุการใหบ้รกิารและการด าเนนิงานของสว่นราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42)

CS8 สว่นราชการมกีารวัดความไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในแตล่ะกลุม่ตามทีไ่ดก้ าหนด

ไว ้เพือ่น าผลไปปรับปรงุการใหบ้รกิารและการด าเนนิงานของสว่นราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42)

CS9 สว่นราชการตอ้งก าหนดมาตรฐาน คูม่อื แนวทางการปฏบิตัขิองบคุลากรในการใหบ้รกิาร ระยะเวลาแลว้

เสร็จของงานบรกิารในแตล่ะงาน โดยมกีารจัดท าแผนภมูหิรอืคูม่อืการตดิตอ่ราชการโดยประกาศให ้

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบ เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจในการรับบรกิาร

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41)

CS10 สว่นราชการตอ้งก าหนดวธิกีารตดิตามคณุภาพการใหบ้รกิารเพือ่น ามาวเิคราะหแ์ละปรับปรงุการบรกิารให ้

สามารถสนองตอบความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,45)

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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รหสั แนวทางการด าเนนิการ

การวดั การวเิคราะห ์และการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ

IT1 สว่นราชการตอ้งมรีะบบฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ 
รวมทัง้ผลการด าเนนิงานของตวัชีว้ัดตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ ทีค่รอบคลมุ ถกูตอ้ง และ
ทันสมยั (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9 (3))

การจดัการ สารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรู ้

IT2 สว่นราชการทบทวนฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ ทีจั่ดท าไว ้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และตอ้งมฐีานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานของกระบวนการทีส่รา้ง
คณุคา่เพิม่เตมิ อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ

IT3 สว่นราชการตอ้งมฐีานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานของกระบวนการสนับสนุน อยา่งนอ้ย 2 
กระบวนการ

IT4 สว่นราชการตอ้งมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39))

IT5 สว่นราชการตอ้งมรีะบบการตดิตาม เฝ้าระวงั และเตอืนภัย (Warning System) เชน่ การก าหนดระบบ
การเตอืนภัยแบบสญัญาณไฟจราจร การจัดตัง้หอ้งปฏบิตักิาร (Operation Room, Management 
Cockpit, War Room) ทีบ่ง่ชีถ้งึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

IT6 สว่นราชการตอ้งมรีะบบบรหิารความเสีย่งของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ

IT7 สว่นราชการตอ้งจัดท าแผนการจัดการความรู ้และน าแผนไปปฏบิตั ิ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 11)

หมวด 4 การวดั การวเิคราะหแ์ละการจดัการความรู ้



หมวด 5 การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล

รหสั แนวทางการด าเนนิการ

การสรา้งบรรยากาศการท างาน ความผาสกุและความพงึพอใจแกบ่คุลากร 

เพือ่กอ่ใหเ้กดิความผกูพนัตอ่องคก์ร

HR 1 สว่นราชการตอ้งก าหนดปัจจัยทมีผีลตอ่ความผาสกุ และความพงึพอใจ ของบคุลากร 

รวมทัง้ตอ้งมกีารวเิคราะหแ์ละปรับปรงุปัจจัย ดังกลา่วใหม้คีวามเหมาะสม เพือ่สรา้ง

แรงจูงใจในการปฏบิัตงิานและใหเ้กดิความผกูพันตอ่องคก์าร

HR 2 สว่นราชการมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของบคุลากรทีม่ปีระสทิธผิล และเป็น

ธรรม รวมทัง้มกีารแจง้ผลการประเมนิใหบ้คุลากรทราบ เพือ่ปรับปรงุการปฏบิัตงิาน

ใหด้ขีึน้ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 47)

การพฒันาบคุลากรและภาวะผูน้ า

HR 3 สว่นราชการตอ้งด าเนนิการตามแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคลทีก่ าหนดไวใ้น 

SP3 ไปปฏบิัต ิเพือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถปฏบิัตงิานใหบ้รรลผุลตาม

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 47)

HR 4 สว่นราชการตอ้งมรีะบบการประกนัคณุภาพของการฝึกอบรม รวมถงึการประเมนิ

ประสทิธผิลและความคุม้คา่ของการพัฒนา/ฝึกอบรมบคุลากร (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20)

HR 5 สว่นราชการมแีผนการสรา้งความกา้วหนา้ในสายงานใหแ้กบ่คุลากร เพือ่สรา้งขวญัและ

ก าลังใจในการปฏบิัตงิานใหก้บับคุลากร



หมวด 6 การจดัการกระบวนการ

รหสั แนวทางการด าเนนิการ

การออกแบบกระบวนการ

PM 1 สว่นราชการตอ้งก าหนดกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่จากยทุธศาสตร ์พันธกจิ และความตอ้งการของ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทัศนข์องสว่นราชการ

PM 2 สว่นราชการตอ้งจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่จากความตอ้งการของ

ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย  และขอ้ก าหนดทีส่ าคญัทีช่ว่ยวดัผลการ

ด าเนนิงาน และ/หรอืปรับปรงุการด าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพและความคุม้คา่

PM 3 สว่นราชการตอ้งออกแบบกระบวนการจากขอ้ก าหนดทีส่ าคญัใน PM 2 และน าปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งที่

ส าคญั มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและปรับปรงุ

กระบวนอยา่งตอ่เนือ่ง (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20,27-29)

PM 4 สว่นราชการตอ้งมรีะบบรองรับภาวะฉุกเฉนิตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และมผีลกระทบตอ่การจัดการ

กระบวนการ  เพือ่ใหส้ว่นราชการจะสามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

การจดัการและปรบัปรงุกระบวนการ

PM 5 สว่นราชการตอ้งก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน ของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ และกระบวนการ

สนับสนุนโดยมวีธิกีารในการน ามาตรฐานการปฏบิตังิานดงักลา่วใหบ้คุลากรน าไปปฏบิตั ิเพือ่ให ้

บรรลผุลตามขอ้ก าหนดทีส่ าคญั  (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27,28)

PM 6 สว่นราชการตอ้งมกีารปรับปรงุกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่และกระบวนการสนับสนุน เพือ่ใหผ้ลการ

ด าเนนิการดขีึน้และป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด การท างานซ า้ และความสญูเสยีจากผลการ

ด าเนนิการ



หมวด 7   ผลลพัธก์ารด าเนนิการ

รหสั แนวทางการด าเนนิการ เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอ้ยละ)

1 2 3 4 5

มติดิา้นประสทิธผิล

RM 1 รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของแผนปฏบิตักิารทีส่ว่นราชการด าเนนิการ
ไดส้ าเร็จตามมเป้าหมาย 

60 65 70 75 80

มติดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร

RM 2 รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร 65 70 75 80 85

มติดิา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ

RM 3 รอ้ยละเฉลีย่ของความส าเร็จในการด าเนนิการตามมาตรฐานระยะเวลา
ทีก่ าหนดของกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ (จ านวน 2 กระบวนการทีไ่ด ้
จัดท าคูม่อืปฏบิตังิานในปี งปม. 2551 หลกัฐานที ่39)

60 65 70 75 80

RM 4 รอ้ยละเฉลีย่ของความส าเร็จในการด าเนนิการตามมาตรฐานระยะเวลา
ทีก่ าหนดของกระบวนการสนับสนุน (จ านวน 2 กระบวนการทีไ่ดจ้ดัท า
คูม่อืปฏบิตังิานในปี งปม. 2551 หลกัฐานที่ 40)

60 65 70 75 80

RM 5 กรณีสว่นราชการทีม่งีบลงทนุ
- รอ้ยละของอตัราการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุ 
กรณีสว่นราชการไมม่งีบลงทนุ
- รอ้ยละของอตัราการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยในภาพรวม 

68

92

71

93

74

94

77

95

80

96

RM 6 รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของการด าเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่ง 60 65 70 75 80



หมวด 7   ผลลพัธก์ารด าเนนิการ

รหสั แนวทางการด าเนนิการ เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอ้ยละ)

1 2 3 4 5

มติดิา้นการพฒันาองคก์ร

RM 7 รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนาขดีสมรรถนะตามแผนพัฒนาขดี
สมรรถนะของบคุลากร
หรอืแผนพัฒนาบคุลากร

60 65 70 75 80

RM 8 8.1 รอ้ยละของความครอบคลมุ  ถกูตอ้ง และทันสมยัของฐานขอ้มลู
ทีส่นับสนุนยทุธศาสตรอ์ยา่งนอ้ย 1 ประเด็นยทุธศาสตร์

60 65 70 75 80

8.2 รอ้ยละของขอ้มลูสถติสิ าคญัของหน่วยงาน ทีน่ าเขา้ระบบ
บรูณาการขอ้มลูสถติภิาครัฐ(statXchange) โดยหน่วยงาน
เจา้ของขอ้มลูและส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ(สสช.)และหน่วยงาน
ไดม้กีารปรับปรงุใหม้คีวามครบถว้น และถกูตอ้ง เพือ่แลกเปลีย่น
และใชป้ระโยชนร์ว่มกนั (Interoperability)

60 65 70 75 80

RM 9 รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักความส าเร็จของการด าเนนิกจิกรรมตาม
แผนการจัดการความรู ้อยา่งนอ้ย 3 องคค์วามรู ้

60 70 80 90 100

RM 10 รอ้ยละความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากบัดแูลองคก์าร
ทีด่อียา่งนอ้ยดา้นละ 1 โครงการ

60 65 70 75 80


