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• รางวลับรกิารภาครัฐ ประจําปี 2560

• รางวลัคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ประจําปี 2560

• แนวทางการตรวจรับรองคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ประจําปี 2560

• การสํารวจสมรรถนะองคก์าร
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รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ(Thailand Public Service Award)
ประจาํปี พ.ศ. 2560



ความหมายของรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ

รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ(Thailand Public Service Awards)

สญัลกัษณ์
สองมอืบรกิาร สทีองอรา่ม ประคองใจสแีดง อกัษรขา้งลา่ง “บรกิารดว้ยใจ”
ความหมาย
สองมอืทอง    สือ่ใหเ้ห็นถงึความเป็นเลศิในการใหบ้รกิาร
ใจสแีดง เป็นใจทีเ่ป่ียมดว้ยความตัง้ใจและมุง่มั่นในการใหบ้รกิารประชาชน
เจตนารมณ์
เพือ่ยกระดับการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงานของรัฐ ในอนัทีจ่ะให ้
ประชาชนไดรั้บบรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นทีพ่งึพอใจ
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การสมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาตทิีผ่า่นมา

ตลอด 14 ปี ทีผ่า่นมา มผีลงานทีห่น่วยงานรัฐ
ไดพั้ฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารและสง่สมัคร
ขอรับรางวลัฯ กวา่ 3,000 ผลงาน 
ทีค่รอบคลมุทัง้ทางดา้นสาธารณสขุ เกษตร
สงัคม  เศรษฐกจิ และมวีธิกีารพัฒนาบรกิารใน
หลากหลายรปูแบบ อาท ิ
- -> กําหนดมาตรฐานบรกิารเดยีวกันท่ัวทกุ

หน่วยบรกิารสาขา
- -> การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่ง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
- -> พัฒนาระบบ IT ในการใหบ้รกิาร
- -> ใหบ้รกิารเชงิรกุ เพิม่ชอ่งทางบรกิารที่

หลากหลาย
- -> สรา้งสรรคง์านบรกิารรปูแบบใหม ่ๆ

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจั้ดใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิาร
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่มอบรางวัลและเป็นการเชดิชเูกยีรต ิเป็นขวัญกําลงัใจใหแ้กเ่จา้หนา้ทีแ่ละหน่วยงานที่
ปรับปรงุบรกิารจนสามารถตอบสนองและสรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่รั้บบรกิาร

ป
กรม จังหวัด

สถาบัน
อุดมศึกษา

องคกร
ปกครอง

สวนทองถิ่น

รัฐวิสาหกิจ
และองคการ

มหาชน
รวม

2546 169 0 - - - 169

2547 164 121 - - - 285
2548 74 113 1 - - 187
2549 97 157 15 - - 254
2550 51 58 8 16 - 133
2551 40 111 11 10 - 172
2552 51 81 21 9 - 162
2553 104 141 44 12 - 301
2554 92 162 48 17 - 314
2555 107 128 27 10 - 275
2556 177 92 33 8 12 322
2557 181 71 29 10 25 316
2558 195 25 24 7 18 269
2559 337 5 37 23 26 428

สถติกิารสง่สมคัรรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ (ผลงาน)
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ผลการสมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาตใินปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2559)
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ภาพรวมการบริการท่ีเป็นเลิศ

บรูณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ

นวตักรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ

การพฒันาการบริการท่ีเป็นเลิศ

พฒันาคณุภาพการบริการอยา่งตอ่เน่ือง

0 50 100 150 200 250

ภาพรวมการบริการท่ีเป็น

เลิศ

บรูณาการการบริการท่ี

เป็นเลิศ

นวตักรรมการบริการท่ีเป็น

เลิศ

การพฒันาการบริการท่ี

เป็นเลิศ

พฒันาคณุภาพการบริการ

อยา่งตอ่เน่ือง

2559 11 100 71 223 32
2558 6 54 54 121 34
2557 20 56 58 145 37

จาํนวนผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัล จาํแนกตามประเภทรางวัล
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ประเภทรางวลั ทีม่อบใหแ้กส่ว่นราชการ ประจําปี พ.ศ. 2560

1) รางวลัภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลศิ 
2) รางวลันวตักรรมการบริการท่ีเป็นเลศิ

3) รางวลัการพฒันาการบริการท่ีเป็นเลศิ

4) รางวลับริการภาครัฐยอดเย่ียม
5) รางวลัพฒันาคณุภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวลัความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารราชการ

แบบมีสว่นร่วม

รางวลัคณุภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ
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 พจิารณาจากผลการนํามาตรฐานการใหบ้รกิารไปขยายผลดําเนนิการในทกุหน่วยบรกิารสาขา

 เจตนารมยข์องรางวลัเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บการบรกิารทีด่ ีมมีาตรฐานเดยีวกนัทกุหน่วยบรกิาร

1) รางวลัภาพรวมมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(1) เป็นผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวัลคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน หรอื รางวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาติ
ระดับดเีดน่หรอืรางวลัอืน่ ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ หรอืเป็นผลงานทีไ่ดรั้บการยอมรับจากสาธารณะ

(2) เป็นผลงานทีม่กีารนําไปขยายผลในหน่วยบรกิารสาขาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของหน่วยบรกิาร
ท่ัวประเทศ

(3) เป็นผลงานทีส่ามารถแสดงผลการใหบ้รกิารทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกันในทกุหน่วยบรกิารได ้
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

(4) มกีารนําผลงานไปใชแ้ลว้จรงิเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี

เงือ่นไขการเสนอผลงานเพือ่ขอรบัรางวลั

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560
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 พจิารณาจากผลการดําเนนิการทีแ่สดงถงึการสรา้งสรรคง์านบรกิาร หรอืคดิคน้ผลติภัณฑใ์หม่ในการ
ใหบ้รกิารประชาชน 

 เจตนารมยข์องรางวัลเพื่อใหห้น่วยงานสรา้งสรรคร์ูปแบบการใหบ้รกิารใหม่ ๆ ทีส่อดคลอ้ง ทันต่อ
สถานการณ์และความตอ้งการของประชาชน

2) รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(1) เป็นผลงานการใหบ้รกิารทีเ่ป็นการสรา้งสรรคข์ึน้ใหม ่
(1.1) เกดิกระบวนการทํางานใหม ่ หรอื
(1.2) เกดิงานบรกิารหรอืรูปแบบการใหบ้รกิารใหม ่ หรอื
(1.3) มกีารจดสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร/จดลขิสทิธิ์

(2) เป็นผลงานทีค่ดิคน้มาไมเ่กนิ 3 ปี 
(3) มกีารนําผลงานไปใชแ้ลว้จรงิเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และไดรั้บการยอมรับจากสาธารณะ
(4) นวตักรรมการบรกิารจะตอ้งมผีลตอ่ประสทิธภิาพและคณุภาพของระบบการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิารประชาชน

* หมายเหต ุ ผลงานสรา้งสรรคข์ึน้ใหม ่หมายถงึ เป็นสิง่ใหมท่ีไ่มเ่คยเกดิขึน้ในเมอืงไทยมากอ่น 

เงือ่นไขการเสนอผลงานเพือ่ขอรบัรางวลั

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560
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 พจิารณาจากผลการดําเนนิการปรับปรงุการใหบ้รกิารประชาชนแลว้สง่ผลใหเ้กดิการพัฒนาการ
ใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง

 เจตนารมยข์องรางวลัเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บบรกิารทีด่ขี ึน้

3) รางวลัการพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(1) เป็นการพัฒนาการใหบ้รกิาร โดยการนําหลักการ แนวคดิ เทคนคิ เครือ่งมอืมาประยกุตใ์ช ้

(2) มกีารนําผลงานไปใชแ้ลว้จรงิเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
(3) ลักษณะผลงานทีเ่สนอจะตอ้งไมเ่ป็นรปูแบบเดยีวกบัผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวัลแลว้ หรอืหากมรีปูแบบ

คลา้ยคลงึกบัผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวลั ตอ้งมกีารตอ่ยอดการพัฒนาทีด่ขี ึน้ 

เงือ่นไขการเสนอผลงานเพือ่ขอรบัรางวลั

พิจารณาใหแ้ก่หน่วยงานที่มีผลงานไดรั้บรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในระดับดีเด่นในปีเดียวกัน 
ทัง้ 3 ประเภทรางวัล ไดแ้ก ่รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ รางวัลนวัตกรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และรางวัล
การพัฒนาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

4) รางวลับรกิารภาครฐัยอดเยีย่ม

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560
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พจิารณาจากผลการดําเนนิการทีส่ามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบ้รกิารของหน่วยงานได ้
เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แตผ่ลงานไดรั้บรางวัลบรกิารภาครัฐแหง่ชาตจินถงึปีปัจจบุนั

5) รางวลัพฒันาคณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง

(1) เป็นผลงานทีเ่คยไดรั้บรางวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาต ิระดบัดเีดน่ประเภทใดประเภทหนึง่ ใน 4 ประเภทรางวลั  
ไดแ้ก ่รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ รางวัลบรูณาการการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 
รางวัลนวัตกรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และรางวัลการพัฒนาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(2) สามารถใหบ้รกิารไดไ้มตํ่า่กวา่มาตรฐานทีเ่คยไดรั้บรางวัล อยา่งตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี (นับยอ้นหลงัจากปีทีส่มคัร
ขอรับรางวัล) โดยตอ้งนําเสนอใหเ้ห็นอยา่งเป็นรปูธรรมถงึวธิกีารในการรักษาคณุภาพ และมาตรฐานการใหบ้รกิารของ
หน่วยงาน

(3) ตอ้งมผีลการใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้กวา่ปีทีไ่ดรั้บรางวลั มกีารนําผลงานไปขยายผล มจํีานวนผูรั้บบรกิารเพิม่ขึน้ มผีลความพงึ
พอใจเพิม่ขึน้ มกีารพัฒนาวธิกีารใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้ เป็นตน้

(4) หน่วยงานตอ้งแจง้ความจํานง โดยจัดสง่รายงานผลการดําเนนิการรักษามาตรฐานการใหบ้รกิารของหน่วยงาน มายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถงึปีทีส่มคัรขอรับรางวลั โดยรายงานผลการดําเนนิการมายงั
สํานักงาน ก.พ.ร. อยา่งตอ่เนือ่งทกุปี กลา่วคอื พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559

เงือ่นไขการเสนอผลงานเพือ่ขอรบัรางวลั 

ประเภทรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560
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เกณฑก์ารประเมนิรางวลัภาพรวม/บรูณาการ/นวตักรรม/พฒันาบรกิาร

การพจิารณารางวลั ไดแ้บง่การประเมนิเป็น 2 สว่น 

เกณฑก์ารประเมนิรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560
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ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการไดร้บัรางวลัในแตล่ะประเภท  

ประเภทรางวลั
จดุเนน้ (สว่นที ่1 : กระบวนการ
จดัการเพือ่ใหเ้กดิการพฒันา

คณุภาพบรกิาร)

1. รางวลัภาพรวมมาตรฐานการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ดา้นการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ 

2. รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ดา้นการเสนอแนวคดิใหม ่

3. รางวลัการพฒันาการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ดา้นการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ

ระดบัดเีดน่ ตอ้งไดค้ะแนนสว่นที ่1 ในสว่นของจดุเนน้ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 หรอืไมน่อ้ยกวา่ 160 คะแนน  
และสว่นที ่2 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 หรอืไมน่อ้ยกวา่ 320 คะแนน และคะแนนรวมไมน่อ้ยกวา่ 
800 คะแนน

ระดบัดี ตอ้งไดค้ะแนนสว่นที ่1 ในสว่นของจดุเนน้ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 75 หรอืไมน่อ้ยกวา่ 150 คะแนน 
และสว่นที ่2 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 หรอืไมน่อ้ยกวา่ 300 คะแนน และคะแนนรวมไมน่อ้ยกวา่ 
750 คะแนน
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การสมคัรขอรับรางวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560

สว่นราชการยืน่สมัครขอรับรางวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาตไิปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ดงันี้

1. กรอกใบสมัคร online ผา่น http://awards.opdc.go.th 

2. จัดทําเอกสารการสมัครขอรับรางวลัตามแบบฟอรม์ทีกํ่าหนด พรอ้มแนบหนังสอื

นําสง่ทีล่งนามโดยหวัหนา้สว่นราชการ/หน่วยงาน สง่ผา่นระบบมายังสํานักงาน ก.พ.ร.
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การตอบคาํถาม 10 ขอ้

กลุม่คาํถาม คาํถาม

A : Problem Analysis 1. ปญัหาคอือะไร

B : Strategic Approach 2.ใครเกีย่วขอ้งบา้ง
3. โครงการคอือะไร 
4. กลยทุธค์อือะไร ทาํอยา่งไร

C : Execution & Implementation 5.ทรพัยากรทีใ่ชม้อีะไรบา้ง
6. ข ัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
7.ปญัหามอีะไรบา้ง แกป้ญัหาไดย้งัไง

D : Impact & Sustainability 8. ผลลพัธค์อือะไร เพือ่แกป้ญัหา
9. สรา้งความย ัง่ยนื หรอืขยายผลอยา่งไร 
10. บทเรยีนทีไ่ดร้บัคอือะไร

แนวทางการเขยีนผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ
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ประเด็นการเขยีนทีต่อ้งใหค้วามสาํคญั

1. คณุประโยชนห์รอืคณุคา่ทีผ่ลงานไดส้ง่มอบใหก้บัประชาชน 
สงัคม กลุม่เป้าหมาย

2.  ความสอดคลอ้ง เชือ่มโยงของคาํตอบทกุขอ้

3.  ความย ัง่ยนืของแนวทางใหม ่และการขยายผล

แนวทางการเสนอผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ
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ประเด็นการตอบคาํถาม 10 ขอ้

คาํถาม คาํอธบิาย

1. ปัญหา และสภาพการปฏบิัตงิาน
เดมิ กอ่นทีจ่ะรเิริม่การปรับปรงุ 

อธบิาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญทีนํ่ามาสูก่ารรเิริม่กจิกรรม/
โครงการ เพือ่การแกปั้ญหา เขยีนประเด็นทีเ่ป็นหัวใจสําคัญ แนวโนม้ และ
เงือ่นไขของสถานการณ์ รวมทัง้กลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบ (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

2. ผูนํ้าเสนอแนวทางการแกปั้ญหา
ดําเนนิการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ของโครงการ

ระบวุา่ใครมสีว่นรว่มในการออกแบบและ/หรอืดําเนนิการ ใหร้วมถงึผูเ้กีย่วขอ้ง
อืน่ ๆ ทัง้ขา้ราชการ หน่วยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องคก์รเอกชน 
ภาคเอกชน ฯลฯ (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

3. ผลงานทีเ่ป็นความคดิรเิริม่ใน
การพัฒนาคณุภาพการบรกิาร

อธบิายใหเ้ห็นถงึสิง่ทีเ่ป็นความคดิรเิริม่ในการพัฒนาบรกิาร และแนวทางการ
แกปั้ญหาทีเ่ป็นรปูแบบใหม่ ระบแุนวคดิ/แรงบันดาลใจทีก่อ่ใหเ้กดิความคดิ
รเิริม่ทีทํ่าใหก้ารปรับปรงุบรกิารประสบความสําเร็จ
(ความยาวไมเ่กนิ 1,400 คํา) 

4. กลยทุธท์ีนํ่ามาใชใ้หก้ารพัฒนา
บรกิารประสบผลสําเร็จ

สรปุวัตถปุระสงคห์ลักและกลยทุธท์ีใ่ชว้า่มวีธิกีารอยา่งไร และแผนปฏบิัตกิาร
ในการนํากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิัต ิใครเป็นผูดํ้าเนนิการ 
(ความยาวไมเ่กนิ 1,400 คํา)

แนวทางการเขยีนผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ
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ประเด็นการตอบคาํถาม 10 ขอ้ (ตอ่)

คาํถาม คาํอธบิาย

5. ทรัพยากรทีใ่ชใ้นการ
ดําเนนิการ

ระบทุรัพยากรทัง้ดา้นการเงนิ เทคนคิ ทรัพยากรบคุคล ผูส้นับสนุนทางการเงนิ
ของการดําเนนิโครงการและ อธบิายวธิกีารจัดสรรหรอืกระจายทรัพยากร 
(ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

6. ขัน้ตอนสําคัญในการ
พัฒนาการบรกิารและการ
นําไปปฏบิัติ

6.1 ลาํดบัข ัน้ตอนในการพฒันา 
อธบิายขัน้ตอนและลําดับเหตกุารณ์การดําเนนิงานหลักในการรเิริม่พัฒนาการ

บรกิารจนถงึขัน้วางแผนการพัฒนา) (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)
6.2 ลาํดบัข ัน้ตอนในการปฏบิตั ิ

อธบิายขัน้ตอนและลําดับเหตกุารณ์การดําเนนิงานหลักในการปฏบิตัติาม
แผนงาน โครงการ (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)
6.3 ระบบการตดิตามและประเมนิผลการพฒันาบรกิาร

อธบิายวธิกีารทีใ่ชใ้นการตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนนิการตาม
กลยทุธ ์(ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

7. ปัญหา อปุสรรค รวมถงึ
วธิกีารบรหิารจัดการ

ระบปัุญหา อปุสรรคหลักทีพ่บระหวา่งการดําเนนิการและวธิกีารจัดการกบัปัญหา 
(ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

แนวทางการเสนอผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ
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ประเด็นการตอบคาํถาม 10 ขอ้ (ตอ่)

คาํถาม คาํอธบิาย

8. ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากการ
ดําเนนิการพัฒนาบรกิาร

อธบิาย ผลลัพธ ์ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชงิบวก และวธิกีารวดัผลทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคณุภาพ และ ใครคอืผูไ้ดรั้บประโยชน ์(ความยาวไมเ่กนิ 1,400 คํา)

9. การสรา้งความย่ังยนืและ
การขยายผลไปยัง
หน่วยงานอืน่ ๆ

อธบิายถงึวธิกีารทีทํ่าใหเ้กดิความย่ังยนืในแงต่า่ง ๆ เชน่ การเงนิ เศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม สถาบันและกฎระเบยีบ เป็นตน้ อธบิายวา่หาก
การพัฒนาการบรกิารหรอื ความคดิรเิริม่นีถ้กูจําลองแบบหรอืเผยแพรสู่ก่าร
บรกิารสาธารณะในระดับชาต ิและ/หรอื นานาชาต ิจะสามารถนําไปขยายผล 
ไดอ้ยา่งไร (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

10. บทเรยีนทีไ่ดรั้บจากการ
ดําเนนิการพัฒนาบรกิาร 
คอือะไร

อธบิายถงึองคป์ระกอบหลักทีทํ่าใหป้ระสบความสําเร็จ และสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้าก
การดําเนนิการพัฒนาบรกิาร และขอ้เสนอแนะเพือ่การดําเนนิการตอ่ไป
ในอนาคต (ความยาวไมเ่กนิ 700 คํา)

แนวทางการเสนอผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ
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แนวคดิท ัว่ไป
 รา่งคําตอบแตล่ะขอ้กอ่น โดยกําหนดประเด็นสําคญั ๆ ใหค้รบ (อาจเขยีนเป็นขอ้ ๆ )

แลว้คอ่ยนํามาเรยีบเรยีงเป็นบทความ
 ใชต้วัเลขเชงิสถติสินับสนุนการอธบิาย แตอ่ยา่ใชม้ากเกนิไป
 อธบิายในมติขิองประชาชน ผูรั้บบรกิาร มากกวา่มติขิองภาครัฐ 
 ใชภ้าษางา่ยๆ
 แสดงใหเ้ห็นวา่แนวทางการปรับปรงุทีเ่สนอมผีลกระทบกับกลุม่ประชาชนจํานวนมาก
 ไมจํ่าเป็นตอ้งเขยีนใหค้รบจํานวนคําตามทีกํ่าหนดไว ้
 อยา่เขยีนประเด็นเดมิซํ้าไปซ้ํามา
 แสดงใหเ้ห็นชดัวา่แนวทางการปรับปรงุทีเ่สนอ จะมคีวามยั่งยนืในระยะยาว 

และขยายผลไปยังสว่นอืน่ได ้
 แสดงตวัเลขขอ้เท็จจรงิจะมน้ํีาหนักมากกวา่ใชค้วามคดิเห็นสว่นตวั

แนวทางการเขยีนผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ
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เอกลกัษณ์ของพืน้ที ่
สรา้งเอกลกัษณ์ของโครงการ

ปจัจยัแหง่ความสําเร็จของผลงานรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ

โครงการทีสํ่าคญั 
คอืโครงการทีแ่กปั้ญหาทีสํ่าคญัได ้

รเิริม่สรา้งสรรค=์ คณุคา่ทีเ่พิม่ขึน้

ผลลพัธ ์แตกตา่ง ชดัเจน
สรา้งความโดดเดน่

เขา้ใจปัจจัยความสําเร็จ
สรา้งมติทิีห่ลากหลายใหโ้ครงการ

ความสําเร็จทีด่ี
ตอ้งยั่งยนื และขยายผลได ้
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ชือ่ผลงาน หนว่ยงาน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ ประเภทรางวลั

1 การบรหิารจัดการขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีารทีเ่ป็น
มติรกับสิง่แวดลอ้ม

เทศบาลนครหาดใหญ่ สว่นชา่งสขุาภบิาล สํานักการ
ชา่ง

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

2 ศนูยแ์หง่การบรกิารนานาชาตนิครอดุรธานี เทศบาลนครอดุรธานี กองทะเบยีนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

3 โครงการสง่เสรมิศักยภาพศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
เพือ่เป็นศนูยเ์รยีนรูด้า้นการพัฒนาเด็กปฐมวยั

เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด สํานักการศกึษา การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

4 การบรหิารจัดการเพือ่พัฒนาเด็กเล็กคณุภาพ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองหลวง

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลหนองหลวง

บรูณาการ
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

5 นวตักรรมการจัดการดา้นการใหบ้รกิาร
รักษาพยาบาล

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ

โรงพยาบาลบางพล ี
จังหวดัสมทุรปราการ

นวตักรรม
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

6
ศนูยบ์รกิารทางการแพทยใ์น
ทัณฑสถาน

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ

งานรักษาพยาบาลชมุชน 
กลุม่งานเวชกรรมสงัคม
โรงพยาบาลสงขลา จังหวดัสงขลา

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

7 ศนูยทั์นตกรรมครบวงจร one stop service สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ

กลุม่งานทันตกรรม โรงพยาบาล
หว้ยยอด จังหวดัตรัง

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

8
รักษาฉับไว ปลอดภัยถงึบา้น สํานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสขุ
ทมีวางแผนจําหน่ายและดแูล
ตอ่เนือ่ง โรงพยาบาลอูท่อง 
จังหวดัสพุรรณบรุี

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

9
โครงการจัดตัง้โรงงานขาเทยีมพระราชทาน 
โรงพยาบาลรามัน

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ

งานกายภาพบําบัด โรงพยาบาล
รามัน จังหวดัยะลา

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิารภาครฐั ระดบัดเีดน่ ประจาํปี 2559
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ชือ่ผลงาน หนว่ยงาน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ ประเภทรางวลั

10 การพัฒนาระบบบรกิารเครอืขา่ยโรคหลอด
เลอืดสมอง โดยพยาบาลผูจั้ดการรายกรณี

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ

โรงพยาบาลสระบรุ ี
จังหวดัสระบรุี

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

11 การพัฒนาระบบบรกิารผูป่้วยมะเร็งเตา้นม
โรงพยาบาลสระบรุี

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ

ทมีพัฒนาคณุภาพบรกิารศัลยกรรม  
โรงพยาบาลสระบรุ ีจังหวดัสระบรุี

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

12
การพัฒนาระบบการดแูลตอ่เนือ่ง : การเชือ่ม
จดุตอ่จากโรงพยาบาลถงึบา้น (Continuity of
care : COC) เครอืขา่ยจังหวดัอดุรธานี

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ

ทมีดแูลผูป่้วยตอ่เนือ่ง 
โรงพยาบาลอดุรธาน ี
จังหวดัอดุรธานี

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

13
การบรหิารจัดการกระบวนการฝึกอบรมและ
องคค์วามรูด้า้นการบังคับใชก้ฎหมายและการ
สบืสวนปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทาง

สํานักงานตํารวจ
แหง่ชาติ

สถาบันฝึกอบรมระหวา่งประเทศวา่
ดว้ยการดําเนนิการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

14 MEA Smart Life : App เดยีวจบ ครบทกุ
เรือ่งไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยกุต์ การพัฒนา

การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

15 การใชฐ้านขอ้มลูสารพันธกุรรม เพือ่แกไ้ข
ปัญหาความไมส่งบ 3 จังหวดัชายแดนใต ้ สถาบันนติวิทิยาศาสตร์ กลุม่ตรวจพสิจูนท์างชวีวทิยา การพัฒนา

การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

16 ระบบการสรา้งความเชือ่มั่นในการ
ตรวจสอบอัญมณีและเครือ่งประดบั

สถาบันวจัิยและ
พัฒนาอัญมณีและ
เครือ่งประดับแหง่ชาติ
(องคก์ารมหาชน)

ฝ่ายนโยบายและแผน การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

17
การพัฒนาทักษะกระบวนการเรยีนรูแ้บบ 
LADAZ บม่เพาะตน้กลา้สูช่มุชน การเรยีนรูสู้่
ศตวรรษใหม่

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

โรงเรยีนวดัขนงพระเหนอื สํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 4

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิารภาครฐั ระดบัดเีดน่ ประจาํปี 2559
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ชือ่ผลงาน หนว่ยงาน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ ประเภทรางวลั

18 Antibiotics Smart Use
สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา สํานักยา บรูณาการ

การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

19 ทมีแพทยลํ์าเลยีงผูป่้วยทางอากาศภาคเหนอื 
(Northern Sky Doctor) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ บรูณาการ

การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

20 การพัฒนาระบบการดแูลผูป่้วยภาวะฉุกเฉนิ
ทางศัลยกรรม (Acute Care Surgery) มหาวทิยาลัยมหดิล

ภาควชิาศัลยศาสตร ์โรงพยาบาลศิ
รริาช คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

21
อปุกรณ์รองรับสิง่ขบัถา่ยจากทวารเทยีม : ผลติ
เอง ใชเ้อง เพิม่คณุคา่จากยางพารา สูผู่ป่้วย
ทวารเทยีม

มหาวทิยาลัย
สงขลานครนิทร์

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์คณะ
แพทยศาสตร์

นวตักรรม
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

22
ระบบการดแูลผูป่้วยภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืด
รนุแรง/ช็อกจากการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดใหอ้ยู่
รอดปลอดภัย

มหาวทิยาลัย
สงขลานครนิทร์

ฝ่ายบรกิารพยาบาล โรงพยาบาล
สงขลานครนิทร ์คณะ
แพทยศาสตร์

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

23
ลดอันตรายจากการใชย้าเสพตดิสูก่ารบําบัด
ฟ้ืนฟชูาวเขาทีต่ดิฝ่ิน กรมการแพทย์

สถาบันบําบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ผูต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาติ
บรมราชชนนี

บรูณาการ
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

24
นาฬกิาอัจฉรยิะเตอืนภาวะน้ําตาลตํา่ในผูป่้วย
เบาหวาน กรมการแพทย์ ทมีพัฒนาการดแูลผูป่้วยเบาหวาน 

โรงพยาบาลราชวถิี
นวตักรรม
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

25 โครงการ “แสงตะวนั”
กรมกจิการเด็กและ
เยาวชน สถานสงเคราะหเ์ด็กออ่นพญาไท การพัฒนา

การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

26
อปุกรณ์ลดฝุ่ น : นวตักรรมการป้องกันควบคมุ
โรคปอดฝุ่ นหนิ กรมควบคมุโรค สํานักงานป้องกันควบคมุโรคที่ 9 

จังหวดันครราชสมีา
นวตักรรม
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิารภาครฐั ระดบัดเีดน่ ประจาํปี 2559
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ชือ่ผลงาน หนว่ยงาน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ ประเภทรางวลั

27 AIDS Zero Portal กรมควบคมุโรค ศนูยอํ์านวยการบรหิารจัดการ
ปัญหาเอดสแ์หง่ชาต ิ(ศบ.จอ.)

การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

28
การป้องกันอาชญากรรมดว้ยการใชเ้ครือ่งมอื
อเิล็กทรอนกิส์ (Electronic monitoring : EM) 
ในการคมุประพฤตผิูก้ระทําผดิในชมุชน

กรมคมุประพฤติ - การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

29
จลุนิทรยีเ์พือ่ควบคมุโรครากเน่าและแมลง
ศัตรพูชื กรมพัฒนาทีด่นิ กองเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ นวตักรรม

การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

30
แอฟลาทอกซนิ...ภัยรา้ย แกไ้ขไดด้ว้ยชดุ
ตรวจสอบ DOA กรมวชิาการเกษตร

กองวจัิยและพัฒนาวทิยาการหลงั
การเก็บเกีย่วและแปรรปูผลติผล
เกษตร

นวตักรรม
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

31
โรงผลติปุ๋ ยหมักเตมิอากาศ เพือ่การผลติพชื
ระบบอนิทรยีแ์บบยั่งยนื กรมวชิาการเกษตร กลุม่วจัิยปฐพวีทิยา กองวจัิยพัฒนา

ปัจจัยการผลติทางการเกษตร
นวตักรรม
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

32
การพัฒนาศักยภาพ SMEs ดา้นการคา้
ออนไลนอ์ยา่งครบวงจร : Smart Online 
SMEs (S.O.S)

กรมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ - การพัฒนา

การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

33 ฝ่าวกิฤตปลดหนี ้ดว้ยวถิสีหกรณ์ : สหกรณ์
การเกษตรหนองหญา้ไซ จํากัด กรมสง่เสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดั

สพุรรณบรุี
การพัฒนา
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

34
การฝึกทักษะทางอาชพีและสงัคม เพือ่การมี
งานทําของบคุคลออทสิตกิ กรมสขุภาพจติ โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยป

ถัมภ์
นวตักรรม
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

35
การพัฒนาระบบการดแูลผูป่้วยจติเวชทีม่ภีาวะ
วกิฤตตามระดบัความเรง่ดว่น (staging) กรมสขุภาพจติ โรงพยาบาลศรธัีญญา การพัฒนา

การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิารภาครฐั ระดบัดเีดน่ ประจาํปี 2559
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ภาพบรรยากาศการตรวจประเมนิ ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิาน
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ภาพบรรยากาศการมอบรางวลั
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ปฏทินิการสมคัรขอรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิประจําปี พ.ศ. 2560

วนั เดอืน ปี กจิกรรม

ธนัวาคม 2559 – กมุภาพนัธ ์2560 ประกาศรับสมคัร

กมุภาพนัธ ์– มนีาคม 2560 ผูต้รวจประเมนิพจิารณาเอกสารรายงานผลการดําเนนิการของสว่นราชการ 

มนีาคม – เมษายน 2560 คณะกรรมการกลัน่กรองผลการตรวจประเมนิรางวัล

เมษายน 2560 เสนอผลการกลัน่กรองรางวลัตอ่ อ.ก.พ.ร.ฯ

เมษายน 2560 แจง้ผลการประเมนิรอบแรก

พฤษภาคม – มถินุายน 2560 ตรวจประเมนิ ณ  พืน้ทีป่ฏบิตังิาน

กรกฎาคม 2560 เสนอผลการตรวจประเมนิ ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิาน ตอ่ อ.ก.พ.ร.ฯ

สงิหาคม 2560 ประกาศรายชือ่สว่นราชการทีไ่ดรั้บรางวลัฯ 

กนัยายน 2560 พธิมีอบรางวลั ประจําปี พ.ศ. 2560

* กําหนดการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม

28



กระบวนการพจิารณารางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560

9 ธนัวาคม 2559 – 28 กมุภาพันธ ์2560 

กนัยายน 2560 29



รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
(Public Sector Management Quality Award (PMQA))

ประจาํปี พ.ศ. 2560



เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการพัฒนาองคก์ารใหม้มีาตรฐาน1

2

3

เพือ่แสวงหาหน่วยงานตน้แบบในแตล่ะหมวด

เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองภาคราชการไทยโดยรวม

วตัถปุระสงคข์องรางวลัฯ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบใหก้ับ
หน่วยงานภาครัฐที่มี การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการไดทั้ดเทียม
มาตรฐานสากล ซึง่ไดม้าดว้ยความเพยีรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความ
ตัง้ใจจรงิของทกุคนในองคก์าร เพือ่นําพาองคก์ารใหก้า้วสูค่วามเป็นเลศิ
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เจตรารมณ์ของ PMQA

ลกัษณะสําคญัขององคก์าร
สภาพแวดลอ้ม, ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

3. การใหค้วามสาํคญั
กบัผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1. การนําองคก์าร

2. การวางแผนเชงิ
ยทุธศาสตร์

6. การมุง่เนน้ระบบ
การปฏบิตักิาร

5. การมุง่เนน้
บคุลากร

7.ผลลพัธ์
การดาํเนนิการ

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

โครงสรา้งเกณฑ์
PMQA 
ปี 2560

1. OP 13 คาํถาม
2. เกณฑ ์PMQA 7 หมวด

89 คาํถาม

มุง่เนน้วธิกีารทีผู่บ้รหิารชีนํ้าและกําหนดวสิัยทัศน ์คา่นยิม และผลการดําเนนิการทีค่าดหวังของ
องคก์าร และขับเคลือ่นผลักดันใหอ้งคก์ารมผีลการดําเนนิงานอยา่งยั่งยนื โดยใหค้วามสําคัญ
กบัการสือ่สาร สรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมการดําเนนิการทีม่จีรยิธรรมและผลการ
ดําเนนิการทีด่ ีรวมถงึระบบการกํากบัดแูลตนเองทีด่ ีและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

หมวด
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เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถวางแผนยุทธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ กําหนดกลยุทธท์ีต่อบสนอง
ความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์ โดยใชป้ระโยชนจ์ากความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ ์และโอกาสเชงิกล
ยทุธ ์รวมถงึการตัดสนิใจเรือ่งระบบงานทีสํ่าคัญ ในการบรรลเุป้าหมายขององคก์าร

เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถกําหนดวธิกีารทีใ่ชรั้บฟังเสยีงของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
เชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ของของส่วนราชการ เพือ่ความสําเร็จระยะยาว รวมทัง้วธิกีารในการ
คน้หาสารสนเทศของผูรั้บบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี การสรา้งความสัมพันธ ์และการใช ้

สารสนเทศเกีย่วกับผูรั้บบรกิารและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีในการปรับปรุงและคน้หาโอกาสในการ
สรา้งนวตักรรม เพือ่สรา้งความผกูพันและความสมัพันธท์ีด่กีับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

เจตรารมณ์ของ PMQA

หมวด

หมวด

หมวด เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถใชข้อ้มลูและสารสนเทศในทกุระดับและทกุสว่นขององคก์ารมาใช ้

วดั วเิคราะห ์ทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนนิการขององคก์าร รวมทัง้เพือ่ใหส้ว่นราชการใช ้

ขอ้มูลเชงิเปรยีบเทยีบและขอ้มูลเกีย่วกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่สนับสนุนการ
ตัดสนิใจในทุกระดับ เกดิการแกปั้ญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ และการเรียนรูจ้นเกดิแนวทางการ
ปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 33



เจตรารมณ์ของ PMQA

หมวด

หมวด เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรงุผลผลติ บรกิาร และกระบวนการทํางาน
ท่ัวทัง้องคก์าร ใหเ้กดิประสทิธผิลของการปฏบิัตงิานและสามารถสง่มอบผลผลติแกผู่รั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหอ้งคก์ารประสบความสําเร็จอยา่งย่ังยนื 

เพื่อใหส้่วนราชการสามารถประเมนิความตอ้งการดา้นความสามารถและอัตรากําลัง เพื่อสรา้ง
สภาพแวดลอ้มของบุคลากรทีก่อ่ใหเ้กดิผลการดําเนนิการทีด่ ีสรา้งความผกูพัน การบรหิารจัดการ
และพัฒนาบุคลากรภายในองค์การ รวมถึงการนําศักยภาพของบุคลากรมาใชอ้ย่างเต็มที่ให ้
สอดคลอ้งไปในทางเดยีวกันกับพันธกจิ กลยทุธ ์และแผนปฏบิัตกิารขององคก์าร 

เพื่อใหส้่วนราชการสามารถใชข้อ้มูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนขององคก์ารมาใชว้ัด 
วเิคราะห ์ทบทวนและปรับปรงุผลการดําเนนิการขององคก์าร รวมทัง้เพือ่ใหส้ว่นราชการใชข้อ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบและขอ้มูลเกีย่วกับผูรั้บบรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจในทุก
ระดับ เกดิการแกปั้ญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ และการเรยีนรูจ้นเกดิแนวทางการปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 

หมวด
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Certified to Awards

Certified FL 
Version 1.0

Certified FL 
Version 2.0

รางวัล PMQA 
รายหมวด

รางวัล PMQA 
ระดบัดเีดน่

รางวัล PMQA 
ระดบัดเีลศิ

250

A D R

275

650

300

400

A D L I/R

คะแนน
A D L I

A D L I

A D L I

ระดบัของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

1 กรม1 กระทรวง
23 กรม

10 จงัหวดั
20 กรม

4 จงัหวดั
98 กรม

61 จงัหวดั

1 กรม
3 จงัหวดั

ไมผ่า่น
Certified FL V.1
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เง ือ่นไขการมอบรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ประจําปี พ.ศ. 2560

หนว่ยงานทีม่สีทิธ ิส์มคัรรางวลั ผา่น Certified FL
เป็นสว่นราชการระดับ กระทรวง

กรม
จังหวัด
สถาบนัอดุมศกึษา
หน่วยงานของรัฐประเภทอืน่ เชน่ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หน่วยงาน
อสิระตามรัฐธรรมนูญ เป็นตน้ประเภทรางวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร

รางวลัคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ระดับดเีดน่

รางวลัคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ รายหมวด

หมวด 1 ดา้นการนําองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

หมวด 3 ดา้นการมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานขององคก์ารและการจัดการความรู ้

หมวด 5 ดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล

หมวด 6 ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวัตกรรม

ตอ้งไดรั้บรางวลัรายหมวดมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่ 2 หมวด

เสนอขอรับรางวลัไดไ้มเ่กนิ 3 หมวด

**กรณีหน่วยงานที่
สมัครทัง้รางวลัระดับ
ดเีดน่และรางวลัราย
หมวด หากผลการ
พจิารณาผา่นเกณฑ์
ระดับดเีดน่จะไม่
พจิารณารางวลัราย
หมวดในปีนัน้
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัPMQA ระดบัดเีดน่ (400 คะแนน)

หมวด/หัวขอ คะแนนเต็ม รางวัล PMQA (400)

1. การนําองคการ 120 48

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 80 32

3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 110 44

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 80 40

5. การมุงเนนบุคลากร 100 36

6. การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 110 40

7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 60 24

7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 70 28

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 70 28

7.4 ผลลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล 70 28

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 60 24

7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน 70 28

รวม 1000 400 37



เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯ รายหมวด

• หมวดทีเ่สนอขอรับรางวลัตอ้งไดค้ะแนนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของคะแนนเต็มแตล่ะหมวด และมผีลการ
ดําเนนิการตามเกณฑฯ์ ในหมวดทีข่อรับรางวลัโดดเดน่เป็นพเิศษ อยูใ่นระดับชว่งคะแนนรอ้ยละ 50 – 65

• ผลคะแนนหมวด 7 ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัหมวดทีข่อรับรางวลัตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของคะแนนเต็ม
• คะแนนการประเมนิในหมวดอืน่ ๆ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 (คา่คะแนนการผา่นเกณฑ์ Certified FL 

ประมาณ 250 – 300 คะแนน)
• คะแนนรวมทีไ่ดรั้บรางวลั ไมตํ่า่กวา่ 300  คะแนน

หมวด เกณฑก์ารให้
คะแนน

รางวลั
หมวด 1

รางวลั
หมวด 2

รางวลั
หมวด 3

รางวลั
หมวด 4

รางวลั
หมวด 5

รางวลั
หมวด 6

1 120 60 30 30 30 30 30
2 80 20 40 20 20 20 20
3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5
4 100 25 25 25 50 25 25
5 90 22.5 22.5 22.5 22.5 45 22.5
6 100 25 25 25 25 25 50

7.1 60 18 18 15 15 15 18
7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 17.5
7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5
7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
7.5 60 15 18 15 15 15 15
7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21
รวม 1000 300 300 300 300 300 300
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การตรวจประเมนิรางวลั PMQA ประจําปี พ.ศ. 2560
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ปฏทินิการรบัสมคัรรางวลั PMQA ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ
เกณฑก์ารสมคัร

9 ธ.ค. 59

สมคัรรางวัลรายหมวด = 50 หนา้ 
สมคัรรางวัลระดบัดเีดน่ = 100 
หนา้ 

เปิดรบัสมคัรออนไลน์
(OP + Self Assessment + 

หมวด 7)
พจิารณา

เอกสารรายงานผลการ
ประเมนิองคก์ารเบือ้งตน้ 

เปิดรบั 
Application Report

ผา่นระบบออนไลน์

พจิารณา Application Report 
และแจง้ผลการประเมนิผา่นระบบ

ออนไลน์

ตรวจประเมนิพจิารณา
ผลการปฏบิตังิาน 
ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิาน

ประกาศรายชือ่
สว่นราชการทีไ่ดร้บัรางวลั

จดังานพธิมีอบ 
ประจําปี พ.ศ. 2560

1
2

3

4

6
7 5

15 ธ.ค. 59 – 16 ม.ค. 60
17 – 31 ม.ค. 60 1 ก.พ.–31 ม.ีค. 60

พ.ค. 60

ม.ิย. –ก.ค. 60ส.ค. 60
ก.ย. 60
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ภาวะผูนํ้ามไิดจํ้ากดัเฉพาะความโดดเดน่ของ
ตวัผูนํ้า แตส่ะทอ้นจากผูทํ้างานทกุระดับ

ผลงานแสดงถงึการตระหนักในความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม

ผูป้ฏบิตังิานรว่มมอืมุง่มั่น ดว้ยความเขา้ใจ
เป้าหมายรว่มกนั มรีะบบการสือ่สารทีด่ ี

ลกัษณะการทํางานประสานเกือ้กลูตอ่กนั
ผูนํ้าสนับสนุน

 วสิยัทัศนไ์มช่ดัเจน ไมแ่สดงวา่จะสามารถ
บรรลเุป้าหมายสมัฤทธิไ์ดอ้ยา่งไร

ยงัไมช่ดัเจนวา่ผูนํ้าสง่เสรมิและสือ่ใหผู้ป้ฏบิตั ิ
ดําเนนิการอยา่งไร

ขาดการทบทวนประเมนิระบบการนําองคก์าร
เพือ่ปรับปรงุแกไ้ขใหม้ปีระสทิธภิาพ

ขาดความชดัเจนในประเด็นเรือ่งความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม และการดําเนนิการรว่มกบั
ชมุชนเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 
เป็นระบบ และยัง่ยนื

จดุออ่น หมวด 1จดุเดน่ หมวด 1

หมวด 1  การนําองคก์ารและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
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การสร้างองค์กรคุณภาพที่ยัง่ยืน

หมวด 1 ดา้นการนําองคก์ารและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
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หมวด 1  การนําองคก์ารและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

กรมปศสุตัว:์ ระบบคณุภาพ
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หมวด 1  การนําองคก์ารและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

ตรัง เมืองแห่งความสุข

วิสัยทัศน์ ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม 
/ประชาชน

ส. (สุข)
- สร้างสรรค์
- สร้างเสริม
- สร้างสุข

ร. (ร่วม) 
- รอบรู้
-  รวดเร็ว/ริเริ่ม
-  รับผิดชอบ
-  ร่ามทุกข์-ร่วมสุข

ป. (ประชาชน)
- ประสิทธิภาพ
- ประสานงาน
- ประชาสัมพันธ์
- ประสิทธิผล
- ประสบสุข

พลังแห่งความ “ สุข3 ”

เม ือง /  ช ุมชน /  สังคม

ประ
ชา
ชน
ร่วม
มือ

ประ
ชา
ชน
มี

ความ
สุข

จังหวดัตรังสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

การพัฒนาองคก์ารสูร่ะบบคณุภาพทีย่ั่งยนื
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 ความชดัเจนครบถว้นของแผนทีม่ขีอ้มลู
สนับสนุน

 การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ

 ความเขา้ใจแผนและการรับรูบ้ทบาทรว่มกนั

 การตดิตามทบทวนและปรับปรงุ

 การสนับสนุนและการบรรลผุลตามแผน

 ไมแ่สดงระบบงานและกลยทุธท์ี่
สนับสนุนการดําเนนิการใหบ้รรลตุาม
วสิยัทัศน์

 กลยทุธท์ีเ่สนอไมห่นักแน่น ไมน่่าจะ
ตอบสนองปัญหาและความทา้ทายได ้
เพยีงพอ

 กลยทุธก์ารดําเนนิการไมส่อดรับแผน
ยทุธศาสตร ์และไมช่ดัเจนเรือ่งบทบาท
ของผูป้ฏบิตั ิ

หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

จดุออ่น หมวด 2จดุเดน่ หมวด 2

45



หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตั ิ
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จังหวดัสกลนคร

กรมสรรพากร

หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

กระบวนการจัดทําแผนยทุธศาสตร์
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 ความชดัเจนเกีย่วกบัผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดเ้สยี

 มขีอ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัผูรั้บบรกิาร

 การจัดลําดบัความสําคญัในการบรกิาร

 มแีนวทางปฏบิตัติอ่ผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดเ้สยี

 เกดิผลเป็นทีป่ระจักษ์และมกีาร

พัฒนาตอ่เนือ่ง

 มกีารรวบรวมขอ้มลู แตข่าดการวเิคราะห์
ในรปูสารสนเทศเพือ่นํามาตอบสนอง
ความคาดหวังของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

 ไมค่รอบคลมุผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 ขาดฐานขอ้มลูทีทั่นการณ์เกีย่วกบัผูรั้บบรกิาร

 ขาดกลยุทธใ์นการดําเนินการกับแต่ละกลุ่ม
ของผูรั้บบรกิาร/ผูม้สีว่นไดเ้สยี

หมวด 3 ดา้นการมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

จดุออ่น หมวด 3จดุเดน่ หมวด 3
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หมวด 3 ดา้นการมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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หมวด 3 ดา้นการมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

จังหวดัพังงากรมควบคมุโรค

การพัฒนาสารสนเทศสูก่ารพัฒนา
คณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนื่อง
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 ความชดัเจน ครอบคลมุ 
และทันการณ์ของฐานขอ้มลู

 การตดิตามและประเมนิผล
เพือ่ปรับปรงุพัฒนา

 ประสทิธภิาพของระบบการจัดการความรู ้

 การใชค้วามรูใ้หเ้กดิประโยชน์

 ประสทิธผิลอนัเกดิจากการใชค้วามรู ้

 ไมแ่สดงใหเ้ห็นระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้น
การบรหิารและการตดัสนิใจ

 กระบวนการจัดการความรูไ้มส่อดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร ์ไมแ่สดง

 การเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 ไมไ่ดนํ้าองคค์วามรูไ้ปสนับสนุนการ
จัดทําแผนและการดําเนนิการ

หมวด 4 ดา้นการวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

จดุออ่น หมวด 4จดุเดน่ หมวด 4
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หมวด 4 ดา้นการวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้
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หมวด 4 ดา้นการวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

กรมพัฒนาทีด่นิ
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 ระบบและกระบวนการมปีระสทิธภิาพ

 การดําเนนิการทีนํ่าไปสูค่ณุภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์

 ความสขุ ความพอใจ ความรว่มมอื
ความมุง่มั่น และผลงานทีเ่กดิ

 สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหเ้กดิการ
ทํางานอยา่งมคีวามสขุ

 ไมช่ดัเจนเรือ่งแนวทางในการกําหนด
ปัจจัยความผกูพัน

 การพัฒนาบคุลากรยังไมเ่ป็นระบบ
และไมต่อ่เนือ่ง

 ไมม่ยีทุธศาสตรร์องรับความทา้ทาย
ดา้นบคุลากร

หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

จดุออ่น หมวด 5จดุเดน่ หมวด 5
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

กรมสขุภาพจติ
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 รปูแบบ ขัน้ตอน กระบวนการทีม่ี
ประสทิธภิาพ

 การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลย ี
สารสนเทศและเทคโนโลยใีนการทํางาน

 ผลทีแ่สดงความแตกตา่งจาก
กระบวนการเดมิ

 ความโดดเดน่ แตกตา่ง และเหมาะสมกบั
บรบิท

 ขาดการวเิคราะหก์ระบวนการ
สรา้งคณุคา่ทีส่นับสนุนประเด็น
ยทุธศาสตร ์ยังตดิยดึกบักระบวนการ
สรา้งคณุคา่ของแตล่ะสว่นราชการ

 ขาดการกํากบัตดิตามกระบวนการ 
หรอืตวัชีว้ัดของกระบวนการ 
ขาดขอ้มลูสนับสนุนเชงิประจักษ์

 ขาดความชดัเจนและความแปลก
แตกตา่งของนวัตกรรมเพือ่สนับสนุน
การดําเนนิการ

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

จดุออ่น หมวด 6จดุเดน่ หมวด 6



หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร
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หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
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ภาพบรรยากาศการตรวจประเมนิ ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิาน
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7.2 
ผลลพัธด์า้นการใหค้วามสาํคญั

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หมวด 7 ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

ก. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลสว่นราชการ
และแผนปฏบิตังิาน
 ดา้นผลผลติและการบรกิารตามพันธกจิหลัก

ของสว่นราชการ
 การนํายทุธศาสตรไ์ปปฏบิัติ

ก.  ผลลพัธด์า้นการใหค้วามสําคญั
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
 ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
 การใหค้วามสําคัญกบัผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถรายงานผลการดําเนนิการทีสํ่าคัญดา้นผลผลติ ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของ
กระบวนการทีส่ะทอ้นผลลัพธข์องกระบวนการตา่ง ๆ ทีต่อบสนองโดยตรงตอ่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ซึง่มผีลกระทบตอ่การปฏบิัตกิารและหว่งโซอ่ปุทานขององคก์าร รวมทัง้การรายงานขอ้มลูจําแนกตามผลผลติ 
ตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และตามประเภท สถานทีดํ่าเนนิการของกระบวนการ และขอ้มลู
เทยีบเคยีงทีเ่หมาะสม
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7.4 
ผลลพัธด์า้นการนําองคก์าร

และการกาํกบัดแูล

ก.  ผลลพัธด์า้นบคุลากร
 ขดีความสามารถและอตัรากําลังบคุลากร
 บรรยากาศการทํางาน
 การทําใหบ้คุลากรมคีวามผกูพัน
 การพัฒนาบคุลกรและการพัฒนาผูนํ้า

ของสว่นราชการ

ก.  ผลลพัธด์า้นการนําสว่นราชการ 
การกํากบัดแูลสว่นราชการ และความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม
 การนําสว่นราชการ
 การกํากบัดแูลสว่นราชการ
 กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บังคับ
 การประพฤตปิฏบิัตติามหลักนติธิรรม ความ

โปรง่ใส และจรยิธรรม
 สงัคมและชมุ

หมวด 7 ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ
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7.6 
ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของ

กระบวนการ และการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน

ก. ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และ
การเตบิโต
 ผลการดําเนนิการดา้นงบประมาณ และ

การเงนิ
 การเตบิโต

ก. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ
ปฏบิตักิาร
 ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของ

กระบวนการ
 การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ

ข. ผลลพัธด์า้นการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน
 การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน

หมวด 7 ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ
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7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิล และการบรรลพุนัธกจิ

 ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ

 ตวัชีว้ดัตามเป้าประสงคต์ามแผนยทุธศาสตร์

 ตวัชีว้ดัตามผลผลติงบประมาณ

 ตวัชีว้ดัดา้นผลผลติและการบรกิารตามพันธกจิของจังหวดั

 ตวัชีว้ดัของการบรรลแุผนงานและโครงการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

 ตวัชีว้ดัตามการบรหิารความเสีย่ง

 ตวัชีว้ดัการรับรู ้เขา้ใจ และการนําแผนไปปฏบิตั ิ

ตวัอยา่งผลลพัธก์ารดาํเนนิการ
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 รอ้ยละความพงึพอใจจําแนกตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 รอ้ยละความไมพ่งึพอใจจําแนกตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 จํานวนขอ้รอ้งเรยีน

 จํานวนคําชมเชย 

 จํานวนผูรั้บบรกิารทีเ่พิม่ขึน้

 จํานวนการบรกิารใหม่

 จํานวนชอ่งทางการใหบ้รกิาร

 ตวัชีว้ดัทีแ่สดงใหเ้ห็นประโยชนห์รอืคณุคา่ทีผู่รั้บบรกิารไดรั้บ (เชน่ ตน้ทนุ
การรับบรกิารทีล่ดลง ระยะเวลาในการรับบรกิารทีล่ดลง เป็นตน้)

7.2 ผลลพัธด์า้นการใหค้วามสาํคญัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ตวัอยา่งผลลพัธก์ารดาํเนนิการ
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 รอ้ยละของบคุลากรทีม่ทีักษะเพิม่ขึน้ 

 รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ

 รอ้ยละความพงึพอใจตอ่สภาพแวดลอ้มการทํางาน และวสัดอุปุกรณ์ที่
หน่วยงานจัดหาให ้

 จํานวนวนัในการพัฒนาของบคุลากรแตล่ะคน

 รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บรางวลัและคําชมเชย 

 รอ้ยละความผกูพันของบคุลากรตอ่องคก์าร

 รอ้ยละของอตัราการลาออก /โอนยา้ย 

ตวัอยา่งผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

7.3 : ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร
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ตวัอยา่งผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

7.4 : ผลลพัธด์า้นการนําองคก์รและการกาํกบัดแูลสว่นราชการ

 รอ้ยละของความพงึพอใจตอ่ผูบ้รหิาร 

 จํานวนรางวลัทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอก 

 ระดบัความเชือ่มั่นของผูรั้บบรกิารตอ่สว่นราชการ

 ผลตรวจจากหน่วยงานภายนอกและภายในแยกตามหน่วยงาน 

 จํานวนขอ้เสนอแนะทีนํ่าไปแกไ้ขปรับปรงุ 

 รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีนทางวนัิยทีไ่ดรั้บการแกไ้ข 

 จํานวนเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัดา้นความไมโ่ปรง่ใส จรยิธรรม

 รอ้ยละความพงึพอใจของสงัคมชมุชนทีม่ตีอ่การดําเนนิการสนับสนุนชมุชน
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ตวัอยา่งผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

7.5 : ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิและการเตบิโต

 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ 

 รอ้ยละของการประหยัดพลงังาน 

 รอ้ยละความสําเร็จของการจัดทําตน้ทนุตอ่หน่วย 

 รอ้ยละความสําเร็จของการประเมนิความคุม้คา่ 
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ตวัอยา่งผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

7.6 : ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการและการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน

 รอ้ยละความสําเร็จของตัวชีว้ดัทีสํ่าคัญของกระบวนการ

 รอ้ยละความสําเร็จของการรักษาระยะเวลามาตรฐาน

 เสถยีรภาพของระบบ IT (จํานวนครัง้ของระยะเวลาทีร่ะบบไมส่ามารถใชง้านได ้

อตัราการป้องกนัไวรัส/การถกูบกุรกุจากแฮกเกอรไ์ดสํ้าเร็จ)

 จํานวนนวตักรรม/การปรับปรงุกระบวนการ 

 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจประเมนิ ทดลอง ตรวจรับรอง

 ตน้ทนุการบรกิารและการบรหิารทีล่ดลง

 ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ทีล่ดลง

 รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมในการเตรยีมความพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 

 จํานวนครัง้ในการซอ้มแผนฉุกเฉนิตอ่ปี 
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สว่นราชการสามารถสมคัรขอรบัรางวลั PMQC หรอื รางวลั PMQA รายหมวด ไดไ้มเ่กนิ 3 หมวด
โดยจดัทําเอกสารการสมคัร สง่เอกสาร form 1-4 ภายในวนัที่ 16 ม.ค. 60

ประกอบดว้ย 1. เอกสารการสมัครขอรับรางวลัเบือ้งตน้ (Form 1)
2. ลักษณะสําคัญองคก์รโดยสรปุ 1 หนา้ (Form 2) 
3. แบบประเมนิความพรอ้มขอรับรางวลัฯ พรอ้มรายชือ่หมวดและเหตผุลในการคัดเลอืก

หมวดทีเ่สนอขอรับรางวลั (Form 3)
4. รายชือ่ตัวชีว้ดัหมวด 7 ทีค่รอบคลมุทัง้ 4 มติ ิและเกีย่วขอ้งกบัหมวดทีข่อรับรางวลั (Form 4)

สง่เอกสาร Application Report ภายในวนัที่ 31 ม.ีค. 60
5. บทสรปุผูบ้รหิาร (Form 5)
6. รายงานผลการดําเนนิการพัฒนาองคก์าร (Application Report) (Form 6)

การสง่ใบสมคัรรางวลัฯ

ท ัง้นี้ สว่นราชการควรเตรยีมการดงันี้
1. ประเมนิตนเองเพือ่คน้หาหมวดทีโ่ดดเดน่
2. วเิคราะหต์วัชีว้ัดทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลลพัธจ์ากการดําเนนิการของหมวดนัน้ ๆ
3. รวบรวมขอ้มลูทีแ่สดงผลของการปรับปรงุกระบวนการทีสํ่าคญัและพัฒนาการในหมวดนัน้
4. สรปุผลและจัดทําเอกสารรายงานการประเมนิ
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เอกสารการสมคัรขอรบัรางวลัเบือ้งตน้ (รอบที ่1)

แบบฟอรม์ที ่1 แบบฟอรม์ที ่2 

แบบฟอรม์ที ่3 

แบบฟอรม์ที ่4
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แบบฟอรม์ที ่5 บทสรปุผูบ้รหิาร
มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิารของหน่วยงานของทา่นและผูต้รวจประเมนิรางวัลได ้

เห็นภาพรวมในการดําเนนิการในหมวดทีข่อรับสมัคร (ความยาว 3-5 หนา้)

1. แนะนําหนว่ยงานในภาพรวม

2. การดาํเนนิการพฒันาองคก์รทีห่นว่ยงานเห็นวา่มคีวามโดดเดน่ ของหมวดทีส่มคัร
ขอรบัรางวลั

3. ปจัจยัแหง่ความสําเร็จ

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

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

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

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

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

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

เอกสารประกอบการสมคัร (รอบที ่2) กรณีผา่นรอบที ่1 
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โครงสรา้งการจดัทํารายงาน (ฟอรม์ 6)

การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ตามเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน 
(รวมทกุหมวดทีไ่มข่อรบัรางวลั ประมาณ  15 หนา้)

การดาํเนนิการรายหมวดทีข่อรบัรางวลั 
(ประมาณ  20 หนา้)

ลกัษณะสําคญัขององคก์าร (ประมาณ  10 หนา้)

สว่นที ่2-1

สว่นที ่2-2

สว่นที ่1

ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ หวัขอ้ 7.1-7.6 
(ประมาณ  5 หนา้)สว่นที ่3

รวม ไมเ่กนิ 50 หนา้

แบบฟอรม์ที ่6 Application Report

เอกสารประกอบการสมคัร (รอบที ่2) กรณีผา่นรอบที ่1 
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การสมคัรรางวลั ประจําปี พ.ศ. 2560 ผา่นระบบออนไลน์

เว็บไซตร์างวลับรกิารภาครัฐแหง่ชาต ิรางวัลคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลศิดา้น
การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม เป็นระบบการรับสมคัรรางวลัออนไลน ์เพือ่ใหส้ว่นราชการใชใ้นการสง่แบบฟอรม์
การสมคัร โดยสามารถเขา้ใชง้านไดต้ัง้แตว่นัที ่15 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป

http://awards.opdc.go.th

สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชร้ะบบไดท้ีห่นา้เว็บไซต์

การสมคัรรางวลั ประจาํปี พ.ศ. 2560
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แนวทางการตรวจรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
ระดบัพืน้ฐานฉบบัที ่2
ประจาํปี พ.ศ. 2560



PMQA – FL Ver. 02

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ฉบบัที ่2
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1) ความเป็นระบบ (Systematic) คอื ความเป็นระบบของกระบวนการตา่ง ๆ ของสว่นราชการ ทีจ่ะทํา
ใหส้ว่นราชการสามารถดําเนนิการไปไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งกนัท่ัวทัง้องคก์าร 

2) ความย ัง่ยนื (Sustainable) คอื การแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่น มุง่เนน้ในการนํากระบวนการ ที่
กําหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอและท่ัวถงึ เพือ่นําไปสูค่วามย่ังยนืของสว่น
ราชการ 

3) การวดัผลได ้(Measurable) คอื การกําหนดตัวชีว้ัดเพือ่ใชใ้นการควบคมุ ตดิตาม และประเมนิ ผล
การดําเนนิการของสว่นราชการ รวมทัง้ใชใ้นการศกึษาเทยีบเคยีง (Benchmark) เพือ่การปรับปรงุและ
พัฒนา สว่นราชการอยา่งตอ่เนือ่งและย่ังยนื

4) การบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management) คอื การดําเนนิการ
เพือ่ตอบสนองตอ่ ปัจจัยจากสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ ตัง้แตก่ารหาเหตผุลของการเปลีย่นแปลง
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในดา้นตา่ง ๆ หลังจาก มกีารเปลีย่นแปลง และบทบาทหนา้ทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงโดยสามารถ
สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัองคก์ารอยา่งเป็นรปูธรรมมากขึน้ 

5) นวตักรรม (Innovation) คอื การเปลีย่นแปลงทีม่คีวามสําคัญตอ่การปรับปรงุบรกิาร กระบวนการ
และการปฏบิตักิาร รวมถงึการสรา้งคณุคา่ใหมใ่หแ้กผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ฉบบัที ่2

แนวคดิการดาํเนนิงาน (Concept)
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แนวทางการจดัการ

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ฉบบัที ่2
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เจตนารมยข์องเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

• หมวด 1 บทบาทของผูบ้รหิารในการเป็นผูข้บัเคลือ่นและชีนํ้าองคก์ารเพือ่มุง่สูก่ารบรรลเุป้าหมายตาม
วสิยัทศัน ์และการเป็นองคก์ารทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม

• หมวด 2 การวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่คีณุภาพโดยนําขอ้มลูตา่งๆ มาประกอบการจัดทําแผน
ยทุธศาสตร ์ความสอดคลอ้งของแผนยทุธศาสตรก์บัเป้าหมายความสาํเร็จทีส่ว่นราชการ
ตอ้งการบรรล ุโดยยกตวัอยา่งแผนงานโครงการทีไ่ปตอบโจทยด์งักลา่ว

• หมวด 3 การนําผลจากการรับฟังผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไปปรบัปรงุคณุภาพการใหบ้รกิาร/
กระบวนการทํางานอยา่งเป็นรปูธรรม

• หมวด 4 ตวัอยา่งผลลพัธข์องการนําขอ้มลู สารสนเทศ องคค์วามรู ้ไปใชใ้นการตดัสนิใจในดา้นตา่งๆ 
เชน่ การเปลีย่นแปลงแผนปฏบิตักิาร การตดัสนิใจอยา่งทนัทว่งทใีนการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ที่
เกดิขึน้ นวตักรรมทีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็นตน้

• หมวด 5 ขดีความสามารถของบคุลากรทีร่องรบัการทํางานในปัจจบุนั และอนาคต

• หมวด 6 ความสาํเร็จของการปรับปรงุทีเ่ป็นรปูธรรม เชน่ การปรับปรงุระบบงาน การพัฒนานวตักรรมที่
สง่ผลใหก้ารทํางานมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ เป็นตน้
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ประเภท ผา่น ไมผ่า่น

กรม 143 1

จังหวัด 74 2

รวม 214 3

ผล Certified FL V.01 (ปี 55 - 59)

ประเภท ผา่น ไมผ่า่น รวมตรวจ

กรม 17 3 20

จังหวัด 4 5 9

รวม 21 8 29

ผล Certified FL V.02 (ปี 59)

ผลการดาํเนนิงานทีผ่า่นมา
ของการรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน

การดาํเนนิการ
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คะแนนเฉลีย่จากการตรวจรับรองคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน ฉบับที ่2
ประจําปี พ.ศ. 2559 ของสว่นราชการระดับกรมและจังหวดั

ผลการดาํเนนิการ
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ผลการดาํเนนิการ

หมวด

หมวด
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ผลการดาํเนนิการ

หมวด

หมวด
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ผลการดาํเนนิการ

หมวด

หมวด
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กําหนดการและเอกสารสําหรบัการตรวจรบัรอง

09.00 – 09.15 น. 
(13.00 – 13.15 น.) 

ผูต้รวจกลา่วชีแ้จงแนวทางการตรวจรับรองฯ

09.15 – 09.45 น.
(13.15 – 13.45 น.)

สว่นราชการนําเสนอผลลัพธข์องการดําเนนิการตามเกณฑ์
คณุภาพการบรหิารภาครัฐระดับพืน้ฐาน ฉบับที ่2

09.45 – 11.30 
(13.45 – 15.30 น.)

ตรวจประเมนิหมวด 1 - 7

11.30 – 12.00
(15.30 – 16.00 น.)

ผูต้รวจสรปุผลเบือ้งตน้และใหข้อ้แนะนําในการพัฒนาองคก์าร

มนีาคม – เมษายน 2560

• ลกัษณะสาํคญัขององคก์าร
• โปรแกรมประเมนิตนเอง (Self Certified FL) 
• PowerPoint ประกอบการนําเสนอผลงาน 

เอกสารประกอบการตรวจรบัรอง

กาํหนดการตรวจรบัรอง

ชว่งเวลาตรวจรบัรอง

สง่ก่อนตรวจรับรับรอง 2 สปัดาห์

สง่ก่อนตรวจรับรับรอง 3 วนั

มกราคม 2560สว่นราชการแจง้ความประสงค์
ขอรบัการตรวจรบัรอง
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หมวด 1 การนําองคก์าร

LD1 : ผูบ้รหิารของสว่นราชการดําเนนิการกําหนดวสิยัทศันแ์ละคา่นยิม โดยมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และดําเนนิการถา่ยทอดวสิยัทศัน์และคา่นยิมสูก่ารปฏบิัตโิดยผา่นระบบการนําองคก์ารไปยังบคุลากรในสว่น
ราชการ สว่นราชการหรอืองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกันในการใหบ้รกิาร หรอืสง่มอบงานตอ่กันทีสํ่าคัญ และ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

LD2 : ผูบ้รหิารของสว่นราชการแสดงความมุง่มั่นตอ่การประพฤตปิฏบิัตติามหลักธรรมาภบิาล

LD3 :  ผูบ้รหิารของสว่นราชการดําเนนิการสรา้งสภาพแวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิการบรรลพัุนธกจิ การปรับปรงุผลการ
ดําเนนิการของสว่นราชการ และการเรยีนรูร้ะดับองคก์ารและระดับบคุคล

LD4 :  สว่นราชการมกีารดําเนนิการระบบการกํากับดแูลองคก์ารทีด่ใีนดา้นความรับผดิชอบตอ่การปฏบิตังิานของสว่น
ราชการ ความรับผดิชอบดา้นการเงนิ และการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

LD5 : สว่นราชการมวีธิกีารและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึน้ตอ่สงัคม และมกีาร
เตรยีมการเชงิรกุ มกีระบวนการ ตวัวดั และเป้าประสงคท์ีสํ่าคัญในการดําเนนิการ

มุง่เนน้วธิกีารทีผู่บ้รหิารชีนํ้าและกําหนดวสิยัทศัน ์คา่นยิม และผลการดําเนนิการทีค่าดหวงัขององคก์าร และ
ขบัเคลือ่นผลกัดนัใหอ้งคก์ารมผีลการดําเนนิงานอยา่งย ัง่ยนื โดยใหค้วามสําคญักบัการสือ่สาร สรา้งบรรยากาศที่
สง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมการดําเนนิการทีม่จีรยิธรรมและผลการดําเนนิการทีด่ ีรวมถงึระบบการกํากบัดูแลตนเองทีด่ ี
และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ กําหนดกลยทุธท์ีต่อบสนอง
ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์ โดยใชป้ระโยชนจ์ากความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์และโอกาสเชงิกลยทุธ ์
รวมถงึการตดัสนิใจเรือ่งระบบงานทีส่าํคญั ในการบรรลเุป้าหมายขององคก์าร

SP1 :  สว่นราชการมกีารวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่กีารระบขุัน้ตอนทีสํ่าคญัของกระบวนการจัดทํายทุธศาสตร ์
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีสํ่าคญั กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะสัน้และระยะยาว พจิารณาการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ในอนาคต

SP2 :  สว่นราชการมวีธิกีารในการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู และพัฒนาสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการวางแผน
ยทุธศาสตรท์ีต่อบสนองความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์สรา้งความสมดลุของความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีทีสํ่าคญัทัง้หมด

SP3 :  สว่นราชการมวีธิกีารในการจัดทําแผนปฏบิตักิารทีสํ่าคัญโดยคํานงึถงึความพรอ้มของทรัพยากรของ
สว่นราชการ สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ รวมถงึนําแผนไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่กอ่ใหเ้กดิผลตามวตัถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ

SP4 :  สว่นราชการมรีะบบการกํากบัและตดิตามความสําเร็จและประสทิธผิลของการดําเนนิการตาม
แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร ทบทวนและปรับแผนใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
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หมวด 3 การมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

CS1 : สว่นราชการมวีธิกีารในการรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีทีอ่าจจะมคีวามแตกตา่งกันตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศ
ทีส่ามารถนําไปใชใ้นการปรับปรงุผลผลติและบรกิารได ้

CS2 :  สว่นราชการมวีธิกีารในการประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และนําสารสนเทศไปใช ้
ตอบสนองความคาดหวังของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

CS3 : สว่นราชการมวีธิกีารในการรวบรวมและคน้หาปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี และนําสารสนเทศไปใชต้อบสนองความคาดหวังของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

CS4 :  สว่นราชการมวีธิกีารในการสือ่สาร สรา้ง และจัดการความสมัพันธก์ับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่รักษา
ความสมัพันธ ์และตอบสนองความตอ้งการกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

CS5 :  สว่นราชการมวีธิกีารในการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และทําใหม้ั่นใจวา่ขอ้
รอ้งเรยีนไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งทแีละมปีระสทิธผิล

เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถกําหนดวธิกีารทีใ่ชรั้บฟังเสยีงของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เชือ่มโยงกับยทุธศาสตร์
ของของสว่นราชการ เพือ่ความสําเร็จระยะยาว รวมทัง้วธิกีารในการคน้หาสารสนเทศของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การ
สรา้งความสมัพันธ ์และการใชส้ารสนเทศเกีย่วกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการปรับปรงุและคน้หาโอกาสในการสรา้ง
นวตักรรม เพือ่สรา้งความผกูพันและความสมัพันธท์ีด่กีบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

IT1 : สว่นราชการมกีารเลอืก รวบรวม ตวัวดัผลการดําเนนิงาน เพือ่ตดิตามผลการปฏบิัตกิารและผลการดําเนนิการ
โดยรวมของสว่นราชการ ซึง่รวมถงึการตดิตามความกา้วหนา้ในการบรรลวุัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตักิาร

IT2 :  สว่นราชการมกีารวเิคราะห ์และทบทวนผลการดําเนนิการเพือ่ประเมนิผลสําเร็จของสว่นราชการ ความกา้วหนา้
ในการบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัตกิารเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ ีและ
นําไปสูก่ารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง

IT3 : สว่นราชการมวีธิกีารรวบรวมและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ทีจํ่าเป็นและเป็นประโยชน์แกอ่งคก์าร เพือ่ใชป้ระโยชน์
ในการแบง่ปันและนําวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิไปดําเนนิการ

IT4 :  สว่นราชการมวีธิกีารทําใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูและสารสนเทศของสว่นราชการมคีวามครอบคลมุ ถกูตอ้ง ทนัสมัย 
และปลอดภยั รวมถงึมเีทคโนโลยสีารสนเทศทีม่รีปูแบบทีใ่ชง้านงา่ยสําหรับผูใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก
สว่นราชการ

เพื่อใหส้่วนราชการสามารถใชข้อ้มูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนขององคก์ารมาใชว้ัด วเิคราะห ์ทบทวนและ
ปรับปรงุผลการดําเนนิการขององคก์าร รวมทัง้เพือ่ใหส้ว่นราชการใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและขอ้มลูเกีย่วกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีเพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจในทกุระดับ เกดิการแกปั้ญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ และการเรยีนรูจ้นเกดิแนวทางการปฏบิัตทิีเ่ป็น
เลศิ 
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

HR1 : สว่นราชการมกีารจัดทําแผนดา้นทรัพยากรบคุคลทีส่นับสนุนยทุธศาสตร ์แผนดงักลา่วไดม้กีารประเมนิความ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับความตอ้งการดา้นขดีความสามารถและอัตรากําลังบคุลากร รวมถงึ
ไดนํ้าแผนไปปฏบิตัเิพือ่ใหง้านของสว่นราชการบรรลผุลสําเร็จ

HR2 : สว่นราชการมกีารดแูลปัจจัยสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ดา้นสขุภาพ ความปลอดภัย และสวัสดภิาพในการ
ทํางานของบคุลากร มกีารประเมนิและปรับปรงุปัจจัยดงักลา่ว

HR3 : สว่นราชการมกีารประเมนิความผกูพันของบคุลากรมวีธิกีารและตัววดัทีใ่ชใ้นการประเมนิความผกูพันของ
บคุลากรทีม่คีวามแตกตา่งกันในแตล่ะกลุม่ของบคุลากร

HR4 : สว่นราชการมกีารจัดทําระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาทีส่นับสนุนความตอ้งการของสว่นราชการและการ
พัฒนาตนเอง รวมถงึมวีธิปีระเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา

เพื่อใหส้่วนราชการสามารถประเมนิความตอ้งการดา้นความสามารถและอัตรากําลัง เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มของบุคลากรที่
ก่อใหเ้กดิผลการดําเนินการทีด่ ีสรา้งความผูกพัน การบรหิารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายในองคก์าร รวมถงึการนําศักยภาพของ
บคุลากรมาใชอ้ยา่งเต็มทีใ่หส้อดคลอ้งไปในทางเดยีวกนักบัพันธกจิ กลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารขององคก์าร 
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เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรงุผลผลติ บรกิาร และกระบวนการทํางานทัว่ทัง้องคก์าร ใหเ้กดิ
ประสทิธผิลของการปฏบิตังิานและสามารถสง่มอบผลผลติแกผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหอ้งคก์ารประสบความสําเร็จ
อยา่งยั่งยนื 

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร

PM1 : สว่นราชการมกีารกําหนดขอ้กําหนดทีสํ่าคญัของผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการทํางานทีสํ่าคญั รวมถงึมี
วธิกีารออกแบบผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการทํางานใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดทีสํ่าคญัทัง้หมด

PM2 : สว่นราชการมกีารปฏบิตังิานของกระบวนการทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทีสํ่าคญั มกีารกําหนดตวัวดัหรอืตวัชีว้ดัผลการ
ดําเนนิการทีสํ่าคญัของกระบวนการทีส่ว่นราชการใชใ้นการควบคมุ และปรับปรงุกระบวนการ รวมถงึเชือ่มโยงกบั
ผลการดําเนนิการและคณุภาพของผลผลติและการบรกิารทีส่ง่มอบ

PM3 : สว่นราชการมวีธิกีารในการปรับปรงุกระบวนการทํางานเพือ่ปรับปรงุผลผลติ การบรกิาร และผลการดําเนนิการ และ
ลดความผดิพลาด การทํางานซ้ํา และความสญูเสยีของกระบวนการ

PM4 : สว่นราชการมวีธิกีารเตรยีมความพรอ้มตอ่ภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉนิ ไดคํ้านงึถงึการป้องกนั ความตอ่เนือ่งของการ
ปฏบิตักิาร และการทําใหค้นืสูส่ภาพเดมิ

PM5 : สว่นราชการมวีธิกีารในการพจิารณาโอกาสในการสรา้งใหเ้กดินวตักรรมทีส่ามารถนํามาใชป้ระโยชนไ์ดใ้น
กระบวนการทํางาน
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หมวด 7 ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลและการบรรลพุนัธกจิ
RM 1 รอ้ยละความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน้ําหนักในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิัตริาชการของสว่นราชการ
RM 2 รอ้ยละความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน้ําหนักในการบรรลเุป้าหมายตวัชีว้ัดคํารับรองการปฏบิัตริาชการมติดิา้น

ประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการ

7.2 ผลลพัธด์า้นการใหค้วามสําคญัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
RM 3 รอ้ยละความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

7.3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บุคลากร
RM 4 รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคล
RM 5 รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนสรา้งความผกูพันของบคุลากร

7.4 ผลลพัธด์า้นการนําองคก์รและการกํากบัดแูลสว่นราชการ
RM 6 ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสการดําเนนิงานของหน่วยงาน (ITA)
RM 7 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรทีม่ตีอ่การนําองคก์ารของผูบ้รหิาร

7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และการเตบิโต
RM 8 รอ้ยละการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม

7.6 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ
RM9 รอ้ยละความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน้ําหนักในการบรรลเุป้าหมายตวัชีว้ดัของกระบวนการทีสํ่าคญั
RM10 รอ้ยละความสําเร็จเฉลีย่ถว่งน้ําหนักความสําเร็จจากผลสมัฤทธิข์องการดําเนนิการตามแผนจัดการความรู ้

เพื่อใหส้่วนราชการสามารถใชข้อ้มูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนขององคก์ารมาใชว้ัด วเิคราะห ์ทบทวนและ
ปรับปรงุผลการดําเนนิการขององคก์าร รวมทัง้เพือ่ใหส้ว่นราชการใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและขอ้มลูเกีย่วกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีเพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจในทกุระดับ เกดิการแกปั้ญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ และการเรยีนรูจ้นเกดิแนวทางการปฏบิัตทิีเ่ป็น
เลศิ 
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ประเด็นพจิารณา การดาํเนนิการ
A แนวทางและวธิกีารของ

ผูบ้รหิารทีม่บีทบาทหลกัใน
การกาํหนดวสิยัทศัน์ และ
คา่นยิม และการสือ่สาร
ถา่ยทอดวสิยัทศันแ์ละ
คา่นยิมดงักลา่ว

ผูบ้รหิารรว่มกนักําหนทบทวนทศิทางขององคก์ารเป็นประจํา
ระหวา่งกระบวนการวางแผนหรอืทบทวนแผนยทุธศาสตรป์ระจําปี
โดยเปิดโอกาสใหท้กุฝ่ายเขา้มามสีว่นรว่มใหข้อ้มลู ขอ้คดิเห็น 
ขอ้เสนอแนะอยา่งสมดลุและโปรง่ใส รว่มกบัการ SWOT analysis
อยา่งรอบดา้น โดยใชข้อ้มลู MAGDATA ทีไ่ดเ้ก็บรวบรวมและ
วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก เชน่ ขอ้มลู
แนวโนม้ดา้นการปศสุตัวท์ีเ่กีย่วขอ้ง การเปลีย่นแปลงทางดา้น
เศรษฐกจิและสงัคม ความตอ้งการผูรั้บบรกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
เป็นตน้ เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุ ของความตอ้งการและความ
คาดหวังทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะกลุม่

ขอขอบคณุกรมปศสุตัวสํ์าหรับขอ้มลูตัวอยา่งนี ้

แนวทางการตอบโปรแกรม Self Certified FL

LD 1 วสิยัทศัน ์และคา่นยิม
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ประเด็นพจิารณา การดาํเนนิการ
D ผูบ้รหิารของสว่นราชการมี

การกาํหนดวสิยัทศัน์ และ
คา่นยิมโดยมุง่เนน้
ผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี 

ปี  2555 ผูบ้รหิารและคณะทํางานดา้นยทุธศาสตร์ รว่มกบัทกุ
ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจัดทํา แผนแมบ่ทดา้นการปศสุตัวไ์ทย พ.ศ. 
2556-2562 ภายใตว้สิยัทัศน ์“การปศสุตัวไ์ทยย่ังยนื กา้วไกลใน
ตลาดโลก” เพือ่เป็นทศิทางการพัฒนาการปศสุตัวข์องประเทศ
รว่มกนัในระยะ 10  ปี โดยแบง่วสิยัทัศนเ์ป็นสองชว่งคอื 5 ปีแรก 
“เป็นองคก์รชัน้นํา พัฒนาการปศสุตัวส์ูอ่าเซยีนและตลาดโลก” 
เนือ่งจากเห็นโอกาสใหมท่ีม่ศีักยภาพดา้นการปศสุตัว์
ของอําเซยีน และ 5 ปีหลัง “เป็นองคก์รนําขับเคลือ่นการปศสุตัว์
ไทยยังยนืในตลาดโลก ” เพือ่ความชดัเจน สามารถตรวจสอบ
และวัดความสําเร็จได ้

แนวทางการตอบโปรแกรม Self Certified FL

LD 1 วสิยัทศัน ์และคา่นยิม

ขอขอบคณุกรมปศสุตัวสํ์าหรับขอ้มลูตัวอยา่งนี ้
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ประเด็นพจิารณา การดาํเนนิการ

D ผูบ้รหิารของสว่นราชการมี
การดาํเนนิการสือ่สารไปสู่
บคุลากรครอบคลมุทกุคน
รวมท ัง้ผูร้บับรกิารและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทีส่าํคญั

ผูบ้รหิารทกุคนเป็นผูส้ ือ่สารทศิทางองคก์ารไปยังบคุลากรและ
เครอืขา่ยภายใตค้วามรับผดิชอบทกุๆ คนภายในหน่วยงาน
ผูเ้กีย่วขอ้งภายนอกหน่วยงานดว้ยตนเอง เพือ่ใหรั้บรู ้เขา้ใจ 
นําไปปฏบิัตแิละใหค้วามรว่มมอือยา่งท่ัวถงึ ดว้ยระบบการสือ่สาร
แบบ 2 ทศิทาง ซึง่มวีธิกีารและชอ่งทางทีห่ลากหลาย เชน่ การ
สือ่สารผา่นเครอืขา่ย ผา่นการประชมุหัวหนา้สว่นราชการประจําปี 
เพือ่มอบนโยบาย แนวทางการปฏบิัตงิานประจําปี การเผยแพร่
ประชาสมัพันธผ์า่นเวปไซต ์เป็นตน้ เพือ่ใหบ้คุลากรทราบทศิทาง
ในการพัฒนาปศสุตัวข์องประเทศ การสือ่สารไปยังผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีผา่น Social media สือ่สาธารณะ การพบปะ
เยีย่มเยยีนโดยตรง และเครอืขา่ยกรมปศสุตัว ์เป็นตน้ 

แนวทางการตอบโปรแกรม Self Certified FL

LD 1 วสิยัทศัน ์และคา่นยิม

ขอขอบคณุกรมปศสุตัวสํ์าหรับขอ้มลูตัวอยา่งนี ้
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ประเด็นพจิารณา การดาํเนนิการ
R/I บคุลากรมกีารประพฤติ

ปฏบิตัติามคา่นยิม
ผูบ้รหิารแตล่ะคนปฏบิัตตินตามคา่นยิม I2SMART เพือ่เป็น
แบบอยา่งทีด่ ีรว่มกบัสง่เสรมิและผลักดันใหบ้คุลากรทกุคนปฏบิัติ
ตามคา่นยิมผา่นเครือ่งมอืและกลไกตา่งๆอยา่งบรูณาการ เชน่  
การอบรม TRIZ รว่มกบัการกําหนดตัวชีว้ัด “นวัตกรรม” การ
ปรับปรงุกระบวนงานและการจัดการความรู ้ไวใ้น  IPA  ปี 2558  
การขับเคลือ่นองคก์ารดว้ยเป้าหมายรว่มทีช่ดัเจนเพือ่ใหเ้กดิ
การบรูณาการ และมุง่ไปทศิทางเดยีวกนั การใชม้าตรฐานเป็น
เครือ่งมอืการปฏบิัตงิานเพือ่ความเป็นมาตรฐาน และมคีวามเป็น
มอือาชพี ใหค้วามสําคัญทีผ่ลลัพธเ์พือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากร
สามารถปรับเปลีย่นวธิปีฏบิัตไิดอ้ยา่งคลอ่งตัว  การสง่เสรมิการ
ทํางานเป็นทมี  มาตรการและกลไกดังกลา่ว จะถกูวัดความสําเร็จ
ผา่นตัวชีว้ัดตามระบบ  PSA, IPA, PMS อยา่งสมํา่เสมอ  เพือ่
ปรับปรงุใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ

แนวทางการตอบโปรแกรม Self Certified FL

LD 1 วสิยัทศัน ์และคา่นยิม

ขอขอบคณุกรมปศสุตัวสํ์าหรับขอ้มลูตัวอยา่งนี ้
96



ดาวนโ์หลดขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ี่
http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=3154

http://www.opdc.go.th/uploads/files/2558/Cer_FL2.0_120558.pdf
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การสํารวจสมรรถนะองคก์าร 

ประจาํปี พ.ศ. 2560
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วตัถปุระสงคข์องการพฒันาแบบสํารวจ
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วตัถปุระสงคข์องการพฒันาแบบสํารวจ

• สอดคลอ้งกบัการพฒันาไปสูอ่งคก์ารสมรรถนะสงู
และความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)
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9 Cells as an Organization Diagnosis Tool

9 Cells
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แบบสาํรวจการพฒันาองคก์ารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การบริหารจดัการ
ระดบัองคก์าร

การบริหารจดัการ
ระดบัหน่วยงาน

การบริหารจดัการ

ระดบับคุคล

การออกแบบการ
ทาํงานระดบับคุคล

การจดัโครงสร้าง
ระดบัหน่วยงาน

การจดัโครงสร้าง

ระดบัองคก์าร

การกาํหนดเป้าหมาย
ระดบัองคก์าร

การกาํหนดเป้าหมาย
ระดบัหน่วยงาน

การกาํหนดเป้าหมาย
ระดบับคุคล
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Organization Development Process

การพัฒนาองคการ (Organization Development) คือ การวางแผนการเปล่ียนแปลงองคการอยาง

เปนระบบ (Systematic Planned Change) ซึ่งมีกระบวนการดังนี้

1.Entering & Contracting

เริ่มตนทําขอตกลง

2. Diagnosing 

Organizations

การวินิจฉัยองคการ

3. Diagnosing 

groups and jobs

วินิจฉัยกลุมและงาน

5. Feeding back 

diagnostic information

การชี้แจงผลการวินิจฉัย

4.Collecting & analyzing 

diagnostic information

รวบรวมและวเิคราะห

ขอมูลจากการวินิจฉัย

6.Designing Interventions

การออกแบบกิจกรรม

การพัฒนา

7.Leading & 

Managing Change

การจัดการเปล่ียนแปลง

8.Evaluating & 

institutionalizing 

OD Interventions

การทําใหการพัฒนาคงอยู

OD Process
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Organization Diagnosis

Organization Diagnosis คือกระบวนการทาํความ

เขา้ใจพฤติกรรมมนษุย ์ที่อยู่ภายใตร้ะบบ โดยการเก็บขอ้มลู 

เกี่ยวกับประสบการณท์ี่คนเหล่านี้มีตอ่ระบบงานที่ตนอยู่ และ

ทาํการใหข้อ้มลูป้อนกลับ (Feedback) เพื่อเพิ่มความเขา้ใจ

สภาพการณท์ี่เกิดขึน้ โดยคนในองคก์ารเอง 

วัตถปุระสงคข์องการวินจิฉัยขององคก์ารคือการสรา้งความ

เขา้ใจร่วมกันของบุคลากรในองค์การใหเ้ห็นความจําเป็นที่

ตอ้งการเปลี่ยนแปลง (Alderfer, 1980, p. 459). 

Alderfer, C. P. (1980) The Methodology of Organizational Diagnosis. Professional Psychology, 11(3), p. 459 – 468.

To create a Sense of Urgency

Organization Diagnosis
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1. สาํรวจความคิดเหน็

ต่อองคก์ารจาก

บุคลากร

2. วิเคราะหค์วาม

สอดคล้องของความ

คิดเหน็บุคลากรกลุ่ม

ต่างๆ

3. พิจารณา

ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พฒันาตามลาํดบั

4. กาํหนดแผนและ

ตวัช้ีวดัเพ่ือติดตาม

ความคืบหน้าในการ

พฒันา

5. ดาํเนินการพฒันา

ตามแผนท่ีกาํหนด

Approach

Deployment

Learning

Integration

ADLI ตามแนวทาง PMQA TQA

9 Cells as an Organization Diagnosis Tool
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แบบสาํรวจการพฒันาองคก์ารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

GOALDESIGNMANAGEMENT

OR
GA
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AL

การกําหนดเป้าหมายระดบัองคก์าร

การกําหนดเป้าหมายระดบัหนว่ยงาน

การกําหนดเป้าหมายระดบับคุคล

การจดัโครงสรา้งระดบัองคก์าร

การจดัโครงสรา้งระดบัหนว่ยงาน

การจดัโครงสรา้งระดบับคุคล

การบรหิารจดัการระดบัองคก์าร

การบรหิารจดัการระดบัหนว่ยงาน

การบรหิารจดัการระดบับคุคล

1. Vision 
Clarification

2. Vision 
Communication

3. Strategic Planning 
(Customer 
Orientation)

5. Align Org.
Structure 
with Org. Goal

6. Unit’s
Accountability

7. Cross Function
(Customer 
Orientation)

8. Smart 
Regulation

17. Clear
Responsibility

18. Work Process
Redesign
(VOC)

19. Knowledge
Management
for Innovation

20. Process 
Design by
IT Based

29. Job 
Clarification

30. Process 
or

System
Design

31. Work 
Environment
Design

32. Multi
Function
Design

33. Budgeting
& Resource
Allocation

34. Training &
Development

35. Promotion 36. Engagement

21. Performance
Management
(monitoring)

22. Budgeting
& Resource
Allocation

23.Communicatio
n

& Team 
Involvement

24. Data and 
Information 
Analysis & 
Report

9. Corp. Performance 
Management
(Monitoring & 
Feedback)

10. Budgeting
& Resource
Allocation

11.Communication
Platform

12. 
Transparency



4. Short-term &
Long-term Plan

13. Align Dept. Goal
with Corp. Goal

14. Dept. Strategic
& Goal (Customer
Orientation)

16. Risk
Management



15. Operation Plan

25.Align 
Individual Goal
with Dept. Goal

26. Clear Job     
Accountability

28. Challenge 
Goal

27. Individual
Capability
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ตวัอยา่งผลสาํรวจการพฒันาสมรรถนะองคก์าร

(77,812  ตัวอยาง)
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ตวัอยา่งผลสาํรวจ จาํแนกตามกลุม่บคุลากร
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ระยะเวลาการดาํเนนิการ

สํารวจการพัฒนา
องคก์ารออนไลน์

นําผลไป
ดําเนนิการพัฒนา สรปุผลการพัฒนา

กรม มกราคม 2560
จงัหวดั กมุภาพนัธ์

ระหวา่งปีงบประมาณ กนัยายน 2560

หมายเหต:ุ จํานวนผูต้อบแบบสอบถามคํานวณตามหลกัสตขิอง Taro Yamane
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แบบสาํรวจการพฒันาองคก์ารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ
ความคิดเหน็ต่อการกาํหนดเป้าหมายระดบัส่วนราชการ

(Organization Goal)
ประเดน็สาํคญั

1 ส่วนราชการมีการกาํหนดวิสยัทศัน์หรือเป้าหมายความสาํเรจ็ของ

ส่วนราชการอย่างชดัเจน

การกาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจน

Vision Clarification

2
ส่วนราชการมีการส่ือสารวิสยัทศัน์หรือเป้าหมายความสาํเรจ็ของส่วน

ราชการอย่างเป็นรปูธรรมให้แก่บคุลากรรบัทราบและเข้าใจตรงกนั

การส่ือสารวิสยัทศัน์

Vision Communication

3 ส่วนราชการมีการกาํหนดยทุธศาสตรท่ี์มาจากการวิเคราะหข้์อมลูท่ีดี 

(เช่น ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อส่วนราชการผลสาํรวจความต้องการของ

ผูร้บับริการ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น) ทาํให้ยทุธศาสตรมี์ความ

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และบริบทของส่วนราชการ

การวางแผนยทุธศาสตรท่ี์เน้นผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

Strategic Planning (Customer 

Orientation)

4 ส่วนราชการมีการกาํหนดยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาวทาํให้ส่วนราชการดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้

ปัจจบุนัและอนาคต

การกาํหนดเป้าหมายระยะสัน้-ระยะยาว

Short-term & Long-term Plan

การกาํหนดเป้าหมาย
ระดบัองคก์าร
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แบบสํารวจการพฒันาองคก์ารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ
ความคิดเหน็ต่อการกาํหนดเป้าหมายระดบัหน่วยงาน 

(Department Goal)
ประเดน็สาํคญั

13
หน่วยงานมีการกาํหนดตวัช้ีวดัและแผนปฏิบติัการท่ีสอดคล้อง

กบัตวัช้ีวดัของส่วนราชการ

ความสอดคล้องของเป้าหมายหน่วยงานกบั

เป้าหมายส่วนราชการ

Align Department Goal with Corporate Goal 

14
หน่วยงานมีการรบัฟังและเรียนรู้ความต้องการของผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือกาํหนดแผนยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดัสาํคญัของหน่วยงานเองนอกเหนือจากตวัช้ีวดัท่ีถ่ายทอด

มาจากระดบัส่วนราชการ

การกาํหนดยทุธศาสตรห์น่วยงาน ท่ีมาจากการ

รบัฟังความต้องการผูร้บับริการและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย

Department Strategic & Goal (Customer 

Orientation)

15 หน่วยงานมีการกาํหนดแผนปฏิบติัการเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์

ของหน่วยงาน

การกาํหนดแผนปฏิบติัการระดบัหน่วยงาน

Operation Plan

16
หน่วยงานมีการกาํหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายในการจดัการความ

เส่ียงของโครงการ หรือการดาํเนินงาน ท่ีอาจนํามาซ่ึงความ

เสียหายต่อองคก์ร หรือ ผูร้บับริการ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องในอนาคต

การจดัการความเส่ียง

Risk Management

การกาํหนดเป้าหมาย
ระดบัหน่วยงาน
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แบบสํารวจการพฒันาองคก์ารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ
ความคิดเหน็ต่อการกาํหนดเป้าหมายระดบับคุคล 

(Individual Goal)
ประเดน็สาํคญั

25
เป้าหมายหรือตวัช้ีวดัผลงานของบคุลากรส่วนใหญ่ได้กาํหนดให้

สอดคล้องกบัเป้าหมาย หรือตวัช้ีวดัของหน่วยงาน

การกาํหนดตวัช้ีวดัระดบับคุคลท่ีสอดคล้อง

กบัหน่วยงาน

Align Individual Goal with Department

26 ผูบ้งัคบับญัชามีการกาํหนดภาระงานท่ีชดัเจนให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ทราบว่าต้องรบัผิดชอบส่ิงใดภายในรอบของการพิจารณาผลการ

ปฏิบติังาน เช่น ทกุ 6 เดือน หรือ 1 ปี

ความชดัเจนในหน้าท่ีรบัผิดชอบของ

บคุลากร

Clear Job Accountability

27 ตวัช้ีวดัผลงานระดบับคุคลมีความชดัเจนและถกูกาํหนดอย่าง

เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน

การกาํหนดเป้าหมายงาน ท่ีเหมาะสม

Individual Capability

28 เป้าหมายหรือตวัช้ีวดัผลงานระดบับคุคลถกูกาํหนดให้สงูขึน้หรือท้า

ทายมากขึน้ทกุรอบปี

การกาํหนดเป้าหมายงานท่ีท้าทาย

Challenge Goal

การกาํหนดเป้าหมาย
ระดบับคุคล
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ข้อ
ความคิดเหน็ต่อการออกแบบโครงสร้างระดบัส่วนราชการ

(Organization Design)
ประเดน็สาํคญั

5
โครงสร้างของส่วนราชการมีการปรบัเปล่ียนให้สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตรข์องส่วนราชการ และช่วยส่งเสริมให้การบริหารงาน

มีประสิทธิภาพ

ความสอดคล้องของโครงสร้างส่วนราชการ กบั

วิสยัทศัน์

Align Organization Structure with Organization 

Goal

6 ส่วนราชการมีหรือจดัตัง้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

อย่างเหมาะสม ทาํให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจดัการ

ความหน้าท่ีความรบัผิดชอบของหน่วยงาน

Unit’s Accountability

7 ส่วนราชการมีหรือจดัโครงสร้างให้หน่วยงานสามารถทาํงาน

ประสานกนั เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูร้บับริการและผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสีย

โครงสร้างส่วนราชการท่ีเอื้อต่อการทาํงาน

Cross Function (Customer Orientation)

8
ส่วนราชการมีการปรบัปรงุหรือออกกฎระเบยีบหรือประกาศ ท่ีมี

ส่วนสนับสนุนให้การดาํเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ

การปรบัปรงุกฎระเบยีบให้การทาํงานมี

ประสิทธิภาพ

Smart Regulation

การจดัโครงสร้าง

ระดบัองคก์าร
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ข้อ
ความคิดเหน็ต่อการบริหารจดัการระดบัส่วนราชการ

(Organization Management)
ประเดน็สาํคญั

9
ส่วนราชการมีระบบการติดตามแผนยทุธศาสตรก์ารประเมิน

วดัผลงานของส่วนราชการและการรายงานผลงาน เพ่ือให้แผน

ยทุธศาสตรไ์ด้รบัการนําไปปฏิบติัตามท่ีได้กาํหนดไว้

การติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานระดบัส่วน

ราชการ

Corporate Performance Management 

(Monitoring & Feedback)

10 ส่วนราชการมีการจดัสรรงบประมาณอปุกรณ์เทคโนโลยีและ

บคุลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกบัแผนปฏิบติัการ เพ่ือให้บรรลุ

วิสยัทศัน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ

การจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณ

Budgeting & Resource Allocation

11 ส่วนราชการมีการจดัทาํแผนการส่ือสารติดต่อประสานงาน

ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรวดเรว็ในการทาํงานร่วมกนั

การส่ือสารระหว่างหน่วยงาน

Communication Platform

12
การบริหารจดัการภายในของส่วนราชการมีความโปร่งใสและเป็น

ท่ีน่าเช่ือถือของบคุลากรในส่วนราชการ

ความโปร่งใส มีจริยธรรมในการบริหารจดัการ

ระดบัส่วนราชการ

Transparency

การบริหารจดัการ
ระดบัองคก์าร
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ข้อ
ความคิดเหน็ต่อการออกแบบโครงสร้างระดบัหน่วยงาน

(Department Design)
ประเดน็สาํคญั

17 ภายในหน่วยงานมีการกาํหนดภาระหน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีชดัเจน

ระหว่างทีมงาน

การกาํหนดภาระหน้าท่ี ระหว่างหน่วยงาน

Clear Responsibility

18
หน่วยงานมีการรบัฟังและเรียนรูค้วามต้องการของผูร้บับริการและผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มและนําข้อมลูมาปรบัปรงุกระบวนการ รวมถึง

หรือการพฒันาการบริการใหม่ ๆ

การปรบัปรงุกระบวนการ จากการรบัฟังความ

คิดเหน็ของผูร้บับริการ

Work Process Redesign (Voice of 

Customer)

19 ภายในหน่วยงานมีการออกแบบระบบงานให้แต่ละทีมงานได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือทาํให้เกิดความเข้าใจในหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

ของแต่ละทีม และเกิดความคิดริเร่ิมในการปรบัปรงุงาน หรือนวตักรรมท่ี

ตอบสนองความต้องการของผูร้บับริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

การจดัการความรู้ และนวตักรรม

Knowledge Management for Innovation

20 หน่วยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทาํงาน เพ่ือให้เกิด

ความรวดเรว็ ลดขัน้ตอน และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Process Design by IT Based

การจดัโครงสร้าง
ระดบัหน่วยงาน
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ข้อ
ความคิดเหน็ต่อการบริหารจดัการระดบัหน่วยงาน 

(Department Management)
ประเดน็สาํคญั

21 หน่วยงานมีระบบการติดตามแผนงานโครงการ การประเมินวดัผลงาน

ของหน่วยงาน และมีการรายงานผลงาน เพ่ือให้แผนงานโครงการได้รบั

การนําไปปฏิบติัตามท่ีได้กาํหนดไว้

การติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานระดบั

หน่วยงาน

Performance Management (monitoring)

22 หน่วยงานได้รบัการจดัสรรงบประมาณอปุกรณ์การปฏิบติังานและ

บคุลากรได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ทาํงานบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน

ได้

การจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรระดบั

หน่วยงาน

Budgeting & Resource Allocation

23 หน่วยงานมีการประชมุหรือการติดต่อส่ือสารระหว่างทีมงานต่างๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถทาํให้เกิดการรบัรู้ มี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน

การส่ือสารระหว่างทีมงาน

Communication & Team Involvement

24 หน่วยงานมีการจดัทาํและวิเคราะหข้์อมลูสารสนเทศท่ีมีความจาํเป็น

ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารหน่วยงาน

การวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือการตดัสินใจ

Data and Information Analysis & Report

การบริหารจดัการ
ระดบัหน่วยงาน
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ข้อ
ความคิดเหน็ต่อการออกแบบการทาํงานระดบับคุคล

(Individual Design)
ประเดน็สาํคญั

29 บคุลากรในส่วนราชการรบัทราบขัน้ตอนการทาํงาน และหน้าท่ี

ความรบัผิดชอบของตนท่ีต้องประสานกบัผูอ่ื้นอย่างชดัเจน

ความชดัเจนในการประสานงาน

Job Clarification

30 ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อให้บคุลากรสามารถ

ปฏิบติังานให้บรรลผุลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย

การออกแบบงาน

Process or System Design

31 หน่วยงานมีการจดัสภาพแวดล้อมการทาํงานท่ีส่งเสริมให้บคุลากร

ผลิตผลงานได้ตามเป้าหมาย เช่น การออกแบบ-จดัวางโตะ๊ทาํงาน

การมีพืน้ท่ีหรือช่องทางในการปรึกษาหารือ การเข้าถึงข้อมลูท่ี

จาํเป็นในการทาํงาน เป็นต้น

การออกแบบสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

Work Environment Design

32 ลกัษณะงานภายในหน่วยงานได้ออกแบบให้สามารถทาํงานแทนกนั

ได้เม่ือมีความจาํเป็น

การออกแบบงานเพ่ือทาํงานทดแทนกนัได้

Multi Function Design

การออกแบบการ
ทาํงานระดบับคุคล
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ข้อ
ความคิดเหน็ต่อการบริหารจดัการระดบับคุคล 

(Individual Management)
ประเดน็สาํคญั

33
บคุลากรได้รบัการจดัสรรอปุกรณ์เคร่ืองมือ เวลาอย่างเหมาะสมใน

การทาํงานให้สาํเรจ็ตามเป้าหมาย

การจดัสรรงบประมาณและอปุกรณ์การ

ทาํงาน

Budgeting & Resource Allocation

34
บคุลากรได้รบัการฝึกอบรมพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ 

ทกัษะท่ีสอดคล้องกบัการปฏิบติังานท่ีได้รบัมอบหมาย

การฝึกอบรมและพฒันา

Training & Development

35 บคุลากรได้รบัความเป็นธรรมในการได้รบัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งท่ี

สงูขึน้

การเล่ือนระดบัตาํแหน่ง

Promotion

36
บคุลากรมีความรกัและผกูพนักบัส่วนราชการ

ความผกูพนัของบคุลากร

Engagement

การบริหารจดัการ

ระดบับคุคล
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