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คานา
มติคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2548 เห็นชอบให้นำกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ มำใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ผลั ก ดั น ให้ ก ำรพั ฒ นำระบบรำชกำรมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและยั่ ง ยื น
สำนักงำน ก.พ.ร. ได้ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวโดยได้ดำเนินกำรพัฒนำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครั ฐและส่งเสริมให้ ส่ว นรำชกำรนำเกณฑ์ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริห ำรจัดกำรองค์กำร
อย่ ำ งต่ อเนื่ อ งตำมเกณฑ์ ดังกล่ ำ ว โดยเริ่ มจำกกำหนดเป็ นตั ว ชี้ วัดตำมคำรับ รองกำรปฏิบั ติรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรในปี พ.ศ.2549 ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่ เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐระดับพื้นฐำน (Fundamental Level) และกำหนดให้ส่วนรำชกำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำองค์กำรปีละ
2 หมวดระหว่ำงปี พ.ศ. 2552 – 2554 และเมื่อส่วนรำชกำรดำเนินกำรครบทั้ง 6 หมวด ได้จัดให้มีกำรตรวจ
รั บ รองคุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐำน (Certified Fundamental Level) เพื่ อ ติ ด ตำม
และตรวจสอบควำมพร้อมของส่วนรำชกำรก่อนที่จะเข้ำสู่กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2555 โดยในกำรพิจำรณำให้รำงวัลจะพิจำรณำจำกระดับกำรพัฒนำองค์กำรตำม
เกณฑ์คุณภำพกำรบริ ห ำรจั ดกำรภำครั ฐ พ.ศ.2550 และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีกำรทบทวน และปรับปรุง
เกณฑ์คุณภำพกำรบริ หำรจั ดกำรภำครั ฐ เพื่อให้ เกณฑ์ดังกล่ ำวมีควำมทันสมัย และสอดคล้ องตำมบริบท
ควำมเปลี่ ย นแปลงของระบบรำชกำรไทย รวมไปถึ ง มำตรฐำนสำกล และแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
ระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2556 - 2561)
ในปี พ.ศ. 2562 อ.ก.พ.ร. เกี่ ย วกั บ กำรส่ ง เสริ ม กำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี เห็ น ควรให้ มี
กำรทบทวน และปรับปรุ งเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้ เกณฑ์ในกำรพัฒนำระบบคุณภำพ
บริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ มี ค วำมทั น สมั ย และมี ม ำตรฐำนสำกลสอดคล้ อ งตำมบริ บ ทควำมเปลี่ ย นแปลง
ของระบบรำชกำรทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงยุทธศำตร์ชำติด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
กำรบริ ห ำรจั ดกำรภำครั ฐ โดยสำระส ำคั ญของกำรเปลี่ ยนแปลงเป็ นกำรปรั บให้ สอดคล้ องกั บบริ บทของ
ภำครำชกำรในปัจจุบันที่มุ่งเน้นกำรให้ควำมสำคัญและสร้ำงควำมพึงพอใจ ตลอดจนควำมเชื่อถือไว้วำงใจในกำร
ทำงำนของภำครัฐ กำรพัฒนำไปสู่องค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง และกำรปรับตัวอย่ำงสมดุลในกำรทำงำนระหว่ำง
ภำครั ฐกับภำคส่ วนอื่น ๆ รวมทั้ง เพิ่มศักยภำพด้ำนกำรแข่งขันของภำครำชกำรและระดับประเทศ กำรสร้ำง
คุณูปกำรต่อสังคม กำรใช้ประโยชน์ของข้อมูลสำรสนเทศของส่วนรำชกำร กำรจัดกำรกระบวรกำรและนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และผลลัพธ์ที่สะท้อนควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน
ดังนั้น สำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครั ฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้
เป็ น กรอบแนวทำงในกำรพัฒ นำกำรบริ ห ำรจัดกำรองค์กำรของหน่ว ยงำนภำครัฐ และใช้ประกอบในกำร
พิจำรณำรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐต่อไป
สำนักงำน ก.พ.ร.
พฤศจิกำยน 2562
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1

ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) ก าหนดให้ม ีก ารปรับ เปลี ่ย น
กระบวนการ และวิธ ีการทางาน เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถและมาตรฐานการทางานของหน่ว ยงาน
ราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักการ
บริห ารราชการที่ไ ด้ร ับ การตราขึ้น เป็น กฎหมาย ดังที่ป รากฏในพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห ารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และต่อมาได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดยกาหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีว่าให้ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่เกินจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกในการบริการ และได้รับการตอบสนองความต้องการ
รวมทั้งมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ในการบริห ารราชการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
จาเป็นต้องมีเกณฑ์การประเมินกระบวนการทางานและผลการปฏิบัติงานที่ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ดังนั้น สานั กงานก.พ.ร. โดยความร่วมมือของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้ดาเนินโครงการ
ศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ตามวิธีการบริ ห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกาหนดเกณฑ์คุณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐ โดยใช้แนวทางทีส่ ามารถเทียบเคียงกับการบริหารจัดการในระดับสากล และได้รับการยอมรับว่า
เป็นเกณฑ์ที่สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของกระบวนการทางานและผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

ที่มำของเกณฑ์
ในช่วงทศวรรษ 1980 ประเทศสหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากคู่แข่ง
จากประเทศอื่น ๆ มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการบริหารจัดการผ่านกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริ ษัทคู่แข่งจากประเทศญี่ปุ่ นซึ่งส่ งสิ นค้าเข้าไปตีตลาดประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่ ว่า จะเป็นรถยนต์
สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟา ตลอดจนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ในปี ค.ศ. 1987 ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ริเริ่มสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดี และเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยให้ ชื่ อว่ า “Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA” ซึ่ งมี แนวคิดของเกณฑ์ ที่ เกิ ดจาก
การระดมความคิดจากทั้งผู้บริหารและนักวิ ชาการระดับแนวหน้าของประเทศว่าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่บูรณาการกันอย่างไรบ้าง
MBNQA ก่อให้เกิดการปรับปรุงและมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณประโยชน์ที่สาคัญอย่างยิ่งของการมี MBNQA คือ การที่มีกรอบการบริหารจัดการ
ที่เป็นกรอบเดียวกัน มีภาษาในการบริหารจัดการที่สื่อสารกันได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้องค์การต่าง ๆ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และทักษะ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
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ปั จจุ บั นเกณฑ์ MBNQA ได้รั บการยอมรั บว่าเป็ นแนวทางในการบริ หารองค์การที่มี ประสิ ทธิผลที่สุ ด
โดยมี ความโดดเด่ นตรงที่ สามารถประยุ กต์ ใช้ ได้ กั บองค์ การทุ กขนาดทุ กประเภททั้ งองค์ การภาคธุ รกิ จและ
ภาครัฐ องค์การที่แสวงหาผลกาไร และองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไร รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งองค์การธุรกิจ
องค์การการศึกษา องค์การด้านสาธารณสุข หน่วยงานราชการ และหน่วยงานด้านทหาร
ผลของการส่งเสริ มให้ องค์การต่าง ๆ มีการประเมินตนเองและปรับปรุงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่มั่นคง กลายเป็นผู้นาที่ยิ่งใหญ่ในตลาดโลกในเวลาต่อมา
และเป็นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ ประยุกต์ไปพัฒนาเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพของชาติตนมากกว่า 70 ประเทศ
โดยอาจกล่าวได้ว่า MBNQA ได้กลายเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การในระดับโลก (ตัวอย่างดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ตัวอยางเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA ของประเทศตาง ๆ
ประเทศ
ชื่อเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA
(Malcolm Baldrige National Quality Award)
แคนาดา
CanadaAwards for Excellence (CAE)
ออสเตรเลีย
Australian Business Excellence Award (ABEA)
สหภาพยุโรป
European Quality Award (EQA)
มาเลเซีย
Prime Minister Quality Award (PMQA)
สหราชอาณาจักร
UK Business Excellence Award
สิงคโปร์
Singapore Quality Award (SQA)
ญี่ปุน
Japan Quality Award (JQA)

ปี ค.ศ. ที่เริ่มประกาศ
มอบรางวัล
1984
1988
1989
1991
1994
1994
1995

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้นาแนวคิดและโครงสร้างของรางวัล คุณภาพของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm BaldrigeNational Quality Award) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ราชการไทย และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการเทียบเท่ากับเกณฑ์
รางวัลคุณภาพระดับสูงสุดในหลายประเทศ เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
กับ การพั ฒ นาการบริ ห ารราชการเพื่อ ให้ องค์ก ารภาครั ฐ มี กระบวนการท างานและผลการปฏิ บัติ งานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติ
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วัตถุประสงค์ของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่
ระดับมาตรฐานสากล
- เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เส้นทำงรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) เป็นรางวัลที่
มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดาเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดาเนินการปรับปรุงองค์การตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น
ในปี พ.ศ. 2547 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและจัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรวมทั้ง
ส่งเสริมให้ส่วนราชการดาเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ดังกล่าวผ่านตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน (Fundamental Level) และก าหนดให้ ส่ ว นราชการน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก าร
ปีละ 2 หมวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้ การพัฒนาของส่วนราชการเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยั่งยืน
เมื่อส่วนราชการดาเนินการจนครบทั้ง 6 หมวด ในปี พ.ศ. 2554 สานักงานก.พ.ร. ได้ดาเนินการตรวจรับรอง
คุณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐระดั บพื้ นฐาน (Certified FL) เพื่ อติ ดตามและตรวจสอบความพร้ อมของ
ส่วนราชการก่อนที่จะเข้าสู่ การดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลตุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award)
ในปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา ส านั กงาน ก.พ.ร. ได้ จั ดให้ มี รางวั ลคุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ
รายหมวด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์แนวทางและ
กลไกการบริหาร รางวัลด้วยแนวคิด “การปรับปรุงทีละขั้น”กล่าวคือ ส่วนราชการใดพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ครบทุกหมวดแล้ว และผ่านการรับรอง
คุณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐระดั บพื้ นฐาน (Certified Fundamental Level) รวมทั้งสามารถปรั บปรุ ง
องค์การอย่างต่อเนื่องจนมีความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด และพัฒนาไปสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ต่อไปได้ (ภาพที่ 1)
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ประโยชน์ต่อส่วนรำชกำร
ส่วนราชการที่นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากล
ไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของส่วนราชการ จะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจประเมิน
องค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งจะทาให้ผู้บริหารของส่วนราชการนั้น ๆ ได้รับทราบว่าส่วนราชการยังมี
ความบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกาหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
องค์การให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป
ส่ วนราชการสามารถน าเกณฑ์ คุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐไปใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการจั ดการ
การดาเนินการของส่วนราชการ เพื่อให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการของส่วนราชการ อันนาไปสู่การส่งมอบ
คุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนับเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้วย
ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการอื่น ๆ
โดยการนาเสนอวิธีปฏิบัติที่นาไปสู่ความสาเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของส่วนราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ นาไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสาเร็จเช่นเดียวกัน
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ส่วนที่ 2
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2562
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถนาไปปรับใช้ได้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ ทาให้การส่งมอบผลผลิตและการบริการดีขึ้น ปรับปรุงผลการดาเนินการ
ด้านอื่น ๆ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยทาให้เกิดความสอดคล้องกันของแผนกระบวนการการตัดสินใจ
บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การนาเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถประเมินองค์การตนเองได้
อย่างรอบด้านว่าขณะนี้ สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร และต้องการมุ่งไปทางใด เกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ทุกภาคส่วนของระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เกณฑ์ PMQA เป็ นชุ ดของคาถามเกี่ยวกับเรื่องส าคัญของการบริหารและดาเนินงานของส่ วนราชการ
ใน 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการนาองค์การ
2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านการปฏิบัติการ
7. ด้านผลลัพธ์การดาเนินการ
คาถามเหล่ านี้ ผู กโยงกัน เป็ น กรอบการบริห ารผลการดาเนินการที่มีการบูรณาการเป็น หนึ่ง เดีย ว
การตอบคาถามเหล่านี้จะช่วยให้ส่วนราชการจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็งและโอกาส
ในการพัฒนาการปรับปรุงการสื่อสารการเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ท้ายที่สุดแล้วส่วนราชการจะก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย
 ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ปรับปรุงประสิทธิผลการดาเนินการและขีดความสามารถของส่วนราชการ
 มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของส่วนราชการ
 บุคลากรทุกระดับในส่วนราชการมีการเรียนรู้และพัฒนา

ลักษณะสำคัญของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยข้อคาถามต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการประเมิน แต่ไม่ใช่
รายการตรวจสอบ (Check List) โดยมีลักษณะสาคัญ ดังนี้
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1. เกณฑ์มุ่งเน้นผลลัพธ์
เกณฑ์มุ่ งเน้ นให้ ส่ วนราชการปฏิ บั ติ ราชการให้ เกิ ดผลที่มี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลรวมทั้ งมี การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นเกณฑ์จึงครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์
มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเรื่องหลัก ๆ เกี่ยวกับประสิทธิผลของการบรรลุพันธกิจ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคลากร การนาองค์การและธรรมาภิบาล รวมถึงงบประมาณ การเงินและการเติบโต องค์ประกอบของตัววัดเหล่านี้
ทาให้มั่นใจได้ว่ายุทธศาสตร์ของส่วนราชการมีความสมดุล โดยไม่ละเลยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม วัตถุประสงค์
หรือเป้าประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญ
2. เกณฑ์สำมำรถปรับใช้ได้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
เกณฑ์ประกอบด้วยข้อคาถามที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และไม่ได้มีการกาหนดวิธีการ เครื่องมือ โครงสร้าง หรือ
รูปแบบในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ต้องผันแปรไปตามภารกิจ และกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ส่วนราชการจึงสามารถนาเกณฑ์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้ตาม “ลักษณะสาคัญขององค์การ” สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิคต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์ PMQA ไม่กาหนดวิธีการไว้ เนื่องจาก
1) เกณฑ์มุ่งเน้นประเด็น สำคัญที่ต้องมีร่ วมกัน มำกกว่ำ วิธี ปฏิบัติที่เหมือน ๆ กัน ซึ่งช่วยให้เกิด
ความเข้าใจ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่สนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมและแนวทางที่หลากหลาย
2) เกณฑ์มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มำกกว่ำวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้ำงของส่วนรำชกำร เกณฑ์สนับสนุน
ให้ ส่ วนราชการตอบค าถามด้วยแนวทางที่ สร้ างสรรค์ ปรั บให้ เหมาะสมกับส่ วนราชการ และมี ความยืดหยุ่ น
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการปรับปรุงด้วยการสร้างนวัตกรรม
การเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการ ระบบและโครงสร้างของส่วนราชการ จึงขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดและประเภท
ของหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอื่น และระดับการพัฒนา รวมทั้งความสามารถและความรับผิดชอบ
ของบุ คลากรและความจ าเป็ นของการจั ดการเครื อข่ ายอุ ปทาน ปั จจั ยเหล่ านี้ มี ความแตกต่ างกัน และมั กจะ
เปลี่ยนแปลง ไปตามวิวัฒนาการของความต้องการและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
การที่เกณฑ์ไม่ได้กาหนดวิธีการไว้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้ส่วนราชการทาการปรับปรุง ทั้งอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น ส่วนราชการควรมีการพัฒนาและแสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่สร้างสรรค์
ปรับใช้ได้ และมีความยืดหยุ่น เพื่อให้บรรลุตามข้อกาหนดของเกณฑ์
3. เกณฑ์สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้ำประสงค์สอดคล้องไปในทำงเดียวกัน
เกณฑ์ PMQA สร้ า งความสอดคล้ อ งไปในทางเดี ย วกั น ทั้ ง ส่ ว นราชการ จากตั ว วั ด ที่ ไ ด้ ม า จาก
กระบวนการของส่วนราชการที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่านี้ผูกโยงโดยตรงกับคุณค่าใน
มุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับผลการดาเนินการโดยรวม ดังนั้น การใช้ตัววัดเหล่านี้จึง
เป็นกรอบที่ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องโดยลดความจาเป็นที่จะต้องกาหนด
วิธีปฏิบัติโดยละเอียด หรือลดกระบวนการจัดการที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นตัววัดเหล่านี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการ
สื่อสาร และเป็นวิธีการถ่ายทอดความต้องการของผลการดาเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา ความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกั นนี้ ทาให้มั่นใจว่าส่วนราชการมี ความมุ่งหมายที่แน่ชัด และเป็นที่รับรู้ทั่วทั้ง
องค์การ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคล่องตัวการสร้างนวัตกรรม และการกระจายอานาจในการตัดสินใจ
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มุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน เป็นเรื่องที่หยั่งลึกอยู่ในโครงสร้างที่
บูรณาการกันระหว่างค่านิยมหลักและลักษณะสาคัญขององค์การ เกณฑ์ แนวทางการให้คะแนน การมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ เหตุปัจจัยและผล และการเชื่อมโยงข้ามกระบวนการระหว่างหัวข้อต่าง ๆ ในเกณฑ์ซึ่ ง ความเชื่อมโยง
นี้จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่เปลี่ยนไปตามเวลา เมื่อใช้เกณฑ์นี้
ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ จะช่วยให้เกิดวงจรแห่งการลงมือพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ
1. การออกแบบและเลือกกระบวนการ วิธีการ และตัววัด ที่มีประสิทธิผล (แนวทาง-Approach)
2. การนาแนวทางไปปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา (การนาไปสู่การปฏิบัติ-Deployment)
3. การติดตามประเมินความก้าวหน้า การเก็บและแบ่งปันความรู้ รวมทั้งการหาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม (การเรียนรู้-Learning)
4. การปรั บ แผนบนพื้น ฐานของสิ่ งที่พบจากการประเมิ นและผลการดาเนินการของส่ ว นราชการ
การทาให้กระบวนการและการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ประสานกลมกลืนกัน รวมทั้งการเลือกตัววัดของ
กระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม (บูรณาการ-Integration)
4. เกณฑ์สนับสนุนกำรตรวจประเมินที่เน้นเป้ำประสงค์
เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนที่เป็นกระบวนการ 2) ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ การใช้เกณฑ์เพื่อประเมินตนเอง ช่วยให้ส่วนราชการทราบ
ภาพคร่าว ๆ ของจุดแข็งและโอกาสพัฒนาจากการตอบคาถามตามข้อกาหนดต่าง ๆ 18 หัวข้อ ซึ่ งเน้นที่
ผลการดาเนินการตามระดับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของกระบวนการและผลการดาเนินการ (ดูแนวทาง
การให้คะแนน) ด้ว ยเหตุนี้การตรวจประเมินตามเกณฑ์ PMQA จึงนาไปสู่การปรับปรุงผลการดาเนินการ
อย่างจริงจังในทุกด้านเครื่องมือนี้ให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการมากกว่าวิธีการทบทวนผลการดาเนินการ
ตามวิธีการอื่น ๆ และสามารถปรับใช้ได้กับยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการ และส่วนราชการที่หลากหลาย

วิธีใช้เกณฑ์ฉบับนี้
ส่วนราชการสามารถใช้เกณฑ์ PMQA เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ประสบการณ์จากการใช้เกณฑ์นี้จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะปรับใช้เกณฑ์ในระดับ
ก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างไร
 เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ PMQA
อ่านคาถามในลักษณะสาคัญขององค์การเพื่อดูว่า สามารถตอบข้อคาถามได้มากน้อยเพียงใด
การค้นหาคาตอบต่อข้อคาถามดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ PMQA
ศึกษาค่านิยมหลัก 11 ข้อ ของเกณฑ์ให้ละเอียดค่านิยมดังกล่าวเป็นหลักการพื้นฐานและที่มา
ของข้อคาถามต่าง ๆ ในเกณฑ์นี้ เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในองค์การที่มีผลการดาเนินการที่โดดเด่น ส่วนราชการ
อาจจะพิจารณาว่า มีค่านิยมหลักเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และควรจะปรับปรุงประเด็นใดบ้าง
ตอบคาถามที่ป รากฏในหั ว ข้อทั้ง 18 ข้อ เพื่อจะเพิ่มความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์และ
ผลการดาเนินการของส่วนราชการ
อ่านชื่อหมวด ชื่อหัวข้อ และชื่อประเด็น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของระบบการบริหารจัดการ
เพื่อผลการดาเนิน การในภาพรวม ส่วนราชการอาจลองพิจารณาว่า ในการดาเนินการแต่ละหมวดภายใน
ส่วนราชการ และการวัดผลการดาเนินการ ได้คานึงถึงมิติต่าง ๆ ข้างต้นหรือไม่ อ่านคาถามที่ต่อจากหัวเรื่องนั้น
ๆเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น
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 ใช้เกณฑ์เพื่อกำรประเมินองค์กำร
จัดทารายละเอียดของลักษณะสาคัญขององค์การให้ครบถ้วนให้มากที่สุด ในการตอบคาถามใน
ลักษณะสาคัญอาจสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การรวมทั้งผู้บริหารของส่วนราชการ คาตอบใน
ลักษณะสาคัญขององค์การนี้จะใช้เพื่อการประเมินการดาเนินการในหมวดต่าง ๆ ต่อไป
ใช้ข้อคาถามในแต่ละหัวข้อเพื่อการประเมินตนเองของส่วนราชการ โดยอาศัยแนวทางดังต่อไปนี้
1) กาหนดขอบข่ายของการประเมินว่าครอบคลุมทั้งส่วนราชการ หน่วยงาน หรือพื้นที่ย่อย
2) ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบรายหมวดเพื่อทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ตอบข้อคาถามในแต่ละหัวข้อรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องในหมวด 7
3) ประเมิน ผลของข้ อมูล ที่ร วบรวมได้เปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การประเมินในแนวทางการให้
คะแนน เพื่อค้นหาช่องว่างของการดาเนินการ และการเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ (อาจใช้คณะกรรมการรับผิดชอบราย
หมวด หรือคณะกรรมการประเมินต่างหากอีกชุดหนึ่งก็ได้) สรุปผลการประเมินและโอกาสในการปรับปรุง
เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการของหน่วยงานที่ถูกประเมินรับทราบ
4) ผู้บริหารส่ วนราชการร่ วมกับคณะกรรมการพิจารณานาผลการประเมินและโอกาสในการ
ปรับปรุงไปจัดทาแผนเพื่อพัฒนาส่วนราชการอย่างต่อเนื่องต่อไป
ในการประเมิ น องค์ ก าร ส่ ว นราชการอาจเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการใช้ แ นวทางค าถามในเนื้ อ หาของ
ข้อกาหนดโดยรวมในแต่ละหัวข้อก่อนเพื่อค้นหาว่ายังมีเรื่องใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ส่วนราชการควรใช้การ
ประเมิ น เพื่อ เสริ ม สร้ างจุ ดแข็ ง และใช้โ อกาสในการปรั บ ปรุง ในการพั ฒ นาและสร้า งความเข้ม แข็ งให้ กั บ
ส่วนราชการ และเมื่อส่วนราชการพร้อมอาจยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลจาก ก.พ.ร. หรือหน่วยงาน
ภายนอกต่อไป
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ค่ำนิยมและหลักกำร
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทาขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลัก (Core Value) 11 ประการดังนี้
1. มุมมองเชิงระบบ
2. การนาองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
4. การให้ความสาคัญกับคน
5. การเรียนรู้ขององค์การระดับบุคคลากรและความสามารถในการปรับตัว
6. การมุ่งเน้นความสาเร็จ
7. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. คุณูปการต่อสังคม
10. จริยธรรมและความโปร่งใส
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
1.มุมมองในเชิงระบบ
มุมมองในเชิงระบบคือ การบริหารส่วนราชการและกระบวนการที่สาคัญ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ นั่นคือ
ผลลัพธ์การดาเนินงานที่เป็นเลิศ อีกทั้งหมายถึงการบริหารจัดการองค์กรในบริบทของการเชื่อมโยงในองค์ก าร
ซึ่งสนับสนุนโอกาสในอนาคตและความสัมพันธ์ของนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการผล
การดาเนินการโดยรวมให้ประสบความสาเร็จ ต้องอาศัยการสังเคราะห์ที่มองภาพรวมของส่วนราชการมุ่งเน้น
วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
และการบูรณาการร่วมกัน
การสังเคราะห์ หมายถึง การมองภาพรวมของส่วนราชการโดยใช้คุณลักษณะที่สาคัญของส่วนราชการ
สมรรถนะหลัก วัตถุประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและระบบงาน การมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน
หมายถึง การอาศัยความเชื่อมโยงระหว่างข้อกาหนดต่าง ๆ ดังระบุไว้ในเกณฑ์นี้ เพื่อให้แผนงาน กระบวนการ
ตัววัด ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินไปอย่างคงเส้นคงวา
การบูรณาการ หมายถึง การที่องค์ประกอบทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจัดการของส่วนราชการ
มีการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันอย่ างสมบู รณ์และให้ผ ลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการมุ่งไปใน
แนวทางเดียวกัน มุมมองเชิงระบบ จึงหมายถึง การบริหารส่วนราชการและองค์ประกอบทั้งหมดเพื่อให้ เกิด
ความยั่งยืนกับส่วนราชการและสภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศ
นอกจากนี้องค์การจะต้องมีความร่วมมือเชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้ง เครือข่ายองค์ก าร
ความร่วมมือ ผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กล่าวโดยสรุป แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ต้องการที่จะเห็นหน่วยงาน
ภาครั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ก ารน าส่ ว นราชการเป็ น ไปอย่ า งมี วิ สั ย ทั ศ น์ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสาคัญกับประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการให้มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้บุคลากรและเครือข่าย
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มีการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ตัดสินใจโดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และทางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสาคัญ
2. กำรนำองค์กำรอย่ำงมีวิสัยทัศน์
ผู้บริหารของส่วนราชการมีบทบาทสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์การประสบความสาเร็จ โดยการให้
ความสาคัญกับเรื่องต่อไปนี้
1) การกาหนดทิศทาง ค่านิยมที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเน้นค่านิยมที่ให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกาหนดความคาดหวังที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลของความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้นาการดาเนินกิจกรรมและการตัดสินใจของผู้บริหาร
2) การจั ดทายุ ทธศาสตร์ ระบบงาน และวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุ ผลการดาเนินการที่เป็นเลิ ศ
กระตุ้นให้มีนวัตกรรม สร้างความรู้และความสามารถ และทาให้มั่นใจว่าส่วนราชการมีความยั่งยืน
3) การกาหนดให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการดาเนินการ เพื่อนาผลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาส่วนราชการ
4) การส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดี และการเสริมสร้างจริยธรรมภายในให้มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
5) การสร้ างแรงบั นดาลใจ และกระตุ้ นให้ บุ คลากรทุ กคนมี ส่ ว นร่ ว มในการท าให้ ส่ ว นราชการ
ประสบความสาเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์
6) การมีส่วนร่วมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพัฒนาผู้นาในอนาคต การยกย่องชมเชย
บุคลากร และการเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นาระดับสูงควรแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและยอมรับความผิดพลาดและ
ให้โอกาสในการปรับปรุง
3.ควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน
การดาเนิน การของส่วนราชการ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินว่า
ส่วนราชการใด ดาเนินการประสบความสาเร็จหรือไม่ ได้แก่ ประชาชนซึ่งเป็นทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย นั่นเอง ทั้งนี้องค์การที่มุ่งเน้นผู้รับบริการควรให้ความสาคัญกับเรื่อง ดังต่อไปนี้
1) การให้ ความส าคั ญกับ ผู้ รั บ บริ การในปั จจุบั นและอนาคต คื อ การเข้ าใจความต้ องการของ
ผู้รับบริการในปัจจุบัน และการคาดการณ์ความต้องการของผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต
2) การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถดาเนินการได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเข้าถึง
บริการ คุณภาพของการให้บริการ การลดข้อผิดพลาดในการให้บริการ การลดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับผู้รับบริการ ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ ทั้งนี้ ส่วนราชการที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้นั้น จาเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตระหนัก
ถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนนี้จึงไม่ใช่การให้ความสาคัญ
กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการมุ่งเน้นประโยชน์สุขที่เกิดกับภาคประชาชนเป็นสาคัญ
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4.กำรให้ควำมสำคัญกับคน
การให้ความสาคัญกับ คน หมายถึง การมีความมุ่งมั่นที่จะทาให้ บุคลากรมีความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นและมีผลการดาเนินการที่ดีที่ปรับให้เหมาะสม
กับความต้องการของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในด้านสถานที่ทางานและชีวิต ครอบครัว รวมถึงการให้
ความสาคัญในการร่วมกันทางานระหว่างบุคลากรและเครือข่าย เช่น ค่านิยมองค์การสาหรับประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องภายในองค์การ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจาก
องค์การ
ความท้าทายที่สาคัญในการให้ความสาคัญกับคน มีดังนี้
1) การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารของส่วนราชการที่มีต่อความสาเร็จของบุคลากร
2) การยกย่องชมเชยบุคลากรที่มากกว่าการให้ค่าตอบแทนตามปกติ
3) การสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากร
4) การแบ่งปันความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้ส่วนราชการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าทาและมีนวัตกรรม
6) การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรและองค์การ
7) สร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมสาหรับบุคคลากรที่หลากหลาย
ความสาเร็จของบุคคลากรและผู้นาองค์กร ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งหมายรวม
รวมถึงการเตรี ย มความพร้ อมของขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
องค์ ก าร สนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ คุ้ ม ค่ า ในการฝึ ก อบรมมากขึ้ น หากองค์ ก ารมี
อาสาสมัคร การเรียนรู้จากบุคคลากรอาสาสมัครก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ควรพิจารณา
การพั ฒ นาและการเรี ย นรู้ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาความร่ ว มมื อ ภายในส่ ว นราชการ
อาจรวมถึ งความร่ ว มมื อระหว่ างบุ คลากรและหน่ วยงาน ซึ่ งอาจน าไปสู่ การพั ฒนาบุ คลากร การฝึ กอบรม
ข้ามหน่วยงาน หรือการปรับโครงสร้างงาน เช่น การพัฒนาทีมงานความร่วมมือภายในส่วนราชการ อาจเกี่ยวข้อง
กับการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่น การตอบสนองและ
การแบ่งปันความรู้ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของผลลัพธ์และการบริการในหลากหลายสาขา อาจส่งผลองค์ก าร
มีเครื อข่ายใหม่ หุ้นส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การบริหารจัดการที่เป็นระบบนี้จะสนับสนุนให้ องค์ก าร
ประสบความสาเร็จ
5.กำรเรียนรู้ขององค์กำรและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
องค์การต้องมีความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้ประสบผลสาเร็จในภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และมี การแข่ งขั น ในระดั บ โลก ซึ่ งหมายถึ ง ส่ ว นราชการต้ องมี การตอบสนองที่ ร วดเร็ ว ยิ่ งขึ้ น
มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะรายใช้เวลาสั้นลงในการส่งมอบผลผลิต
และบริการใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่ ขณะเดียวกันส่วนราชการต้องตอบสนองผู้รับบริการให้รวดเร็วและยืดหยุ่น
มากขึ้น การปรับปรุงที่สาคัญในการลดเวลาในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ทาให้ส่วนราชการต้อง
ปรับปรุงระบบงานใหม่ ๆ ลดความซับซ้อนของหน่วยงานและกระบวนการ หรือมีความสามารถในการส่งต่องาน
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จากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่งอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การอบรมบุคลากรในการทางานแบบทีมข้าม
สายงานและการมอบอานาจ ในการตัดสินใจจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในบรรยากาศการแข่งขันที่รุนแรง
การที่ส่วนราชการจะบรรลุผลสาเร็จในการดาเนินการได้นั้น ต้องมีแนวทางที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีในเรื่อง
การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ขององค์การ รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแนวทาง
ที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่นาไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางใหม่ ๆ การเรียนรู้ต้องถูกปลูกฝังลงไปใน
แนวทางที่ส่วนราชการปฏิบัติการ ซึ่งหมายความว่า การเรียนรู้จะต้อง
1) ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวันที่ทาจนเป็นกิจวัตร
2) สิ่งที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง
3) การเน้นการสร้างองค์ความรู้และการแบ่งปันความรู้
4) สิ่งที่เกิดจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและมีความหมาย รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม
แหล่งการเรียนรู้องค์การ ได้แก่ งความคิดของบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ข้อมูลจากผู้รับบริการ
การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและการเทียบเคียง (Benchmarking)
ทัง้ นี้ การเรียนรู้ขององค์การส่งผลดังนี้
1) การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการผ่านการบริการใหม่ ๆ หรือที่ปรับปรุงใหม่
2) การลดความผิดพลาด ความสูญเสีย และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
3) การสร้างโอกาสใหม่
4) การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทั้งหมดของส่วนราชการ
5) การสร้างการปรับปรุงกระบวนการใหม่ หรือที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
6) การเพิ่มความสามารถในการดาเนินการขององค์การเพื่อให้บรรลุผลด้านคุณูปการต่อสังคม
7) ความคล่องตัวในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ปัจจัยความสาเร็จในการตอบสนองความท้าทายเชิงแข่งขัน คือ ระยะเวลาตั้ งแต่ออกแบบจน
ออกสู่ตลาด หรือรอบเวลาในการสร้างนวัตกรรม องค์จาเป็นต้องบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ จากขั้นตอนหนึ่ง
ไปสู่ อี ก ขั้ น ตอนอย่ า งรวดเร็ ว และจากการวิ จั ย และแนวความคิ ด ไปสู่ ก ารน าไปใช้ เพื่ อ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตัววัดที่เกี่ยวกับเวลาในทุกแง่มุมมีความสาคัญมากขึ้น และกลายเป็นตัววัดที่สาคัญของกระบวนการ
การให้ความสาคัญเรื่องเวลายังก่อให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ เช่น การปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบงานในองค์การ คุณภาพ ต้นทุน เครือข่ายอุปทาน ประสิทธิภาพ และความสาเร็จ
อย่างต่อเนื่องในสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายไปพร้อม ๆ กัน
การเรียนรู้ระดับองค์การและการปรับตัวอาจประสบความสาเร็จได้ โดย การร่วมมือกับพันธมิตรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง อาจมีสมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับองค์การ นอกจากนี้ การทางานร่วมกับหน่ วยงาน
พันธมิตรอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งและขีดความสามารถของผู้นาทั้งสององค์การในประเด็นที่มีความสนใจ
ร่วมกัน ซึ่งทาให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ขององค์การอีกด้วย
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6.กำรมุ่งเน้นควำมสำเร็จ
การสร้างองค์การที่ประสบความสาเร็จในปัจจุบันและในอนาคตต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบต่อองค์การ เพื่อให้เกิดความเกิดความสาเร็จอย่างต่อเนื่ององค์การต้องจัดการ
กับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการระยะสั้นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียบางกลุ่มกับความจาเป็นขององค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นในระยะยาวเพื่อความสาเร็จในการสร้าง
ความยั่งยืนและเป็นผู้นาด้านผลการดาเนินการ องค์การต้องมีแนวทางที่มุ่งเน้นอนาคตอย่างชัดเจน และมีความ
มุ่งมั่นในการรักษาความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ได้แก่ ผู้รับบริการ บุคคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร
สาธารณชน และชุมชนขององค์การ ซึ่งต้องอาศัยความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อมีสถานการณ์บังคับ
การวางแผนงานขององค์การและการจัดการทรัพยากรจึงควรคาดการณ์ล่วงหน้า กล่าวคือ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โอกาสในอนาคต ความร่วมมือ และวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ความจาเป็นด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถ ตลาดโลกที่มีการแข่งขัน
สู ง การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย และการรั กษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ และรูปแบบการบริการใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ความต้ องการและความคาดหวังของชุมชนที่เปลี่ ยนไป รวมทั้งการปรับเปลี่ ยนเชิงกลยุ ทธ์ของคู่แข่ง ดังนั้ น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุ ทธ์และการจัดสรรทรัพยากรขององค์การ จึงต้องรองรับปัจจัยดังกล่าวด้วย การมุ่งเน้น
ความสาเร็จ ครอบคลุมถึงการพัฒนาผู้นา บุคคลกร และผู้ส่งมอบ การวางแผนสืบทอดตาแหน่งที่มีประสิทธิผล
การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลเสียอย่างรอบด้าน และการกระตุ้นให้เกิด
นวัตกรรม ตลอดทั้งการคาดการณ์ถึงความรับผิดชอบและความกังวลของสังคม
7.กำรสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญต่อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และแผนการ
ปฏิบัติการของส่วนราชการ รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมควรนา
ส่วนราชการไปสู่มิติใหม่ในการดาเนินการ การสร้างนวัตกรรมต้องมีสภาพเกื้อหนุน กระบวนการในการระบุโอกาส
เชิงกลยุทธ์ และความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน นวัตกรรมและการปรับปรุงให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กันองค์การที่ประสบความสาเร็จใช้ทั้ง 2 แนวทางใน
การปรับปรุงผลการดาเนินการ
นวัตกรรมไม่จากัดอยู่ในขอบเขตของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่ยังมีความสาคัญต่อการปฏิบัติการ
ระบบงาน และกระบวนการทางานขององค์การในทุก ๆ ด้าน ผู้นาองค์การจึงควรชี้นาและบริหารองค์การเพื่อระบุ
โอกาสเชิงกลยุทธ์และเพื่อให้ความกล้าเสี่ยงผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ รวมทั้งบูรณาการนวัตกรรมรวมไว้ในการปฏิบัติงานประจาวัน โดยมีระบบการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การช่วยเกื้อหนุนให้เกิดนวัตกรรม กระบวนการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบต้องมีการปฏิบั ติอย่ างทั่วถึงทั้งองค์การ และควรค้นหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับองค์การ
นวัตกรรมอาจเกิดจากการปรับใช้นวัตกรรมของอุตสาหกรรมอื่น เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าว
กระโดดในอุ ตสาหกรรมที่ องค์ การอยู่ นวัตกรรมเกิดจากการสั่ งสมความรู้ขององค์การและบุคคลากร และ
นวัตกรรมของคู่แข่ง นวัตกรรมอาจเป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลกรซึ่งปกติไม่ได้ทางานร่วมกันและอยู่ในกลุ่มที่
แตกต่างกันในองค์การ ดังนั้น ความสามารถในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากความรู้ใหม่จึงมีความสาคัญต่อ
การผลักดันนวัตกรรมองค์การ
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8.กำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ต้องมีการวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินการขององค์การทั้งภายในและใน
สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวัดผลควรพัฒนาจากความต้องการและกลยุทธ์ ควรสื่อถึงข้อมูลและสารสนเทศที่
สาคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ รวมทั้งผลการการดาเนินการของ
คู่แข่ง การบริหารผลการดาเนินการขององค์การอย่างมีประสิทธิผลต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ
ประกอบกัน ข้อมูลสารสนเทศอาจอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข กราฟ หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ และมาจากหลาย
แหล่ ง ทั้งกระบวนการภายใน ผลส ารวจ และอิ นเทอร์เน็ ต สื่ อออนไลน์ ระบบการวัดผลการด าเนิ นการควร
ครอบคลุมถึง





ผลการดาเนินการด้านผู้รับบริการ ผลลัพธ์ และกระบวนการ
การเปรียบเทียบผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการ ด้านการตลาด และการแข่งขัน
ผลการดาเนินการด้านผู้ส่งมอบ บุคลากร พันธมิตร ต้นทุน และการเงิน
ผลลัพธ์ด้านการกากับดูแลองค์การและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ในการปรับปรุงผลการดาเนินการและการจัดการเปลี่ยนแปลง องค์การควรให้ความสาคัญกับการเลือกและ
ใช้ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการ “ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่เลือกมาต้องเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดในการสะท้อนถึงปัจจัย
ที่นาไปสู่ผลการดาเนินการที่ดีขึ้นในด้านลูกค้า การปฏิบัติการ การเงิน และสังคม ตัววัดหรือตัวชี้วัดต้องเชื่อมโยง
กับความต้องการของผู้รับบริการและผลดาเนินการขององค์การ และต้องสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการติดตามจะทาให้องค์การสามารถประเมิน
และปรับเปลี่ยนจัววัดหรือตัวชี้วัดเพื่อให้สนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การยิ่งขึ้น
การวิ เคราะห์ หมายถึง การสกั ดสาระส าคัญของข้อมู ลและสารสนเทศออกมา เพื่ อใช้ สนั บสนุ นการ
ประเมินผล การตัดสินใจ การปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรม ในการวิเคราะห์ องค์การจาเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อ
กาหนดแนวโน้ม การคาดการณ์ ตลอดจนความเป็นเหตุเป็นผลกัน การวิเคราะห์มีจุดมุ่งหมายหลายประการ คือ
การวางแผนการทบทวนผลการดาเนินการโดยรวม การปรับปรุ่งการปฏิบัติการ การเปรียบเทียบผลการดาเนินการ
กับการเทียบเคียงกับคู่แข่ง หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่ออานวยความสะดวกใน
การวิเคราะห์ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
9. คุณูปกำรต่อสังคม
ผู้นาองค์การควรให้ความสาคัญต่อคุณูปการต่อสังคม และคานึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม
ผู้นาควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์การและบุคลากรในการคุ้มครองป้องกัน สุขอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมของสาธารณะ นอกจากนี้ องค์การควรให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร การนากลับมาใช้
ใหม่ และลดความสูญเสียตั้งแต่ต้นทาง ควรมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบัติการ การวางแผนที่มีประสิทธิภาพควรลด หรือป้องกันมิให้ เกิดปัญหาและแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
และจัดให้มีสารสนเทศและการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อให้สาธารณะมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอ
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของสาธารณะ
องค์การควรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น จังหวัด หรือประเทศ การ
คานึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม หมายถึง การแสดงภาวะผู้นะและการสนับสนุนความต้องการที่
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สาคัญ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในขอบเขตที่องค์การสามารถดูแลได้ รวมถึงอาจปรับปรุงด้าน
การศึกษา การรั กษาพยาบาลและบริ การอื่นของชุมชน การสร้างความเป็นเลิ ศด้านสิ่งแวดล้ อม การเป็น
แบบอย่ า งที่ดีต่อ สั งคมในประเด็ น ที่มีความส าคัญ การอนุรักษ์ทรั พยากร การลดคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ การ
ให้บริการชุมชน และกิจกรรมเพื่อการกุศล การปรับปรุงวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมและธุรกิจ และการแบ่งปัน
ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ การแสดงภาวะผู้นาในฐานะที่เป็นองค์การต้นแบบที่ส่งทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ จตจ านงดัง กล่ า วด้ว ย คุ ณู ปการต่อ สั งคม องค์ก ารต้ อ งใช้ ตัว วั ด ที่
เหมาะสม และผู้นาต้องรับผิดชอบตัววัดดังกล่าวด้วย
10.จริยธรรมและควำมโปร่งใส
องค์การควรแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการกากับดูแลองค์การต้องมีจริยธรรมสูง มีการตรวจติดตามการดาเนินการทั้งหมด ผู้นาระดับสูงควร
ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของการประพฤติอย่างมีจริยธรรม และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความคาดหวังต่อ
บุคลากรในเรื่องดังกล่าว
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์การเป็นพื้นฐานสาหรับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การ
และเป็นสิ่งที่แยกแยะ ความถูกต้อง ออกจากความไม่ถูกต้อง การกาหนดหลักจริยธรรมที่ออกแบบเป็นอย่างดีและ
ค่านิยมองค์การจะเอื้ออานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรเพื่อให้สามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
มั่นใจมากขึ้น
คุณสักษณะของความโปร่งใส คือ ความตรงไปตรงมาอย่างคงเส้นคงวาและการสื่อสารอย่างเปิดกว้างใน
ส่วนของการนาองค์การและการบริหารจัดการ และด้วยการการแบ่งปันข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ความโปร่งใสมี
ประโยชน์ ต่ อองค์ การหลายประการ และเป็ นปั จจัยที่ส าคัญในการสร้ างความผู กพั นของบุ คลากร และยังมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาให้เกิดการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และสร้าความเชื่อมั่นไว้ใจ
ในองค์การ
11.กำรส่งมอบคุณค่ำและผลลัพธ์
การส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญและการสร้างสมดุลของคุณค่าระหว่างกลุ่มจะช่วย
ให้เกิดความภักดีต่อองค์การ มีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมในการตอบสนองต่อ
เป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงและขัดแย้งกันในบางครั้ง การสร้างสมดุลระหว่างคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อาจ
หมายถึงว่า องค์การต้องระบุ ความต้องการของผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสียที่ส าคัญให้ ชัดเจน เพื่อช่ว ยให้ มั่นใจว่า
แผนการปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย โดยหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบด้านลบ การใช้ตัว
วัดผลการดาเนินการแบบนาและแบบตามร่วมกันอย่างสมดุลเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการสื่อสารถึงจุดเน้น
สาคัญในระยะสั้นและระยะยาวขององค์การ มีการตรวจติดตามผลการดาเนินการจริงเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงผลลัพธ์
การวัดผลการดาเนินการขององค์การจาเป็นต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สาคัญ เพื่อสร้างคุณค่าและรักษา
ความสมดุลของคุณค่าให้แกผู้มีความส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ได้แก่ ผู้รับบริการ บุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร
สาธารณะ และชุมชน ดังนั้น ผลลัพธ์จึงต้องประกอบด้วยตัววัดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตัววัดเฉพาะด้านการเงิน แต่
รวมถึงด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ และบุคลากร รวมทั้งผล
การดาเนินการด้านการนาองค์การ กลยุทธ์ และด้านสังคม
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โครงสร้ำงของเกณฑ์
มุมมองเชิงระบบ
ภาพที่ 2 แสดงความสั มพัน ธ์ของระบบการดาเนินการที่มุ่งเน้นผลลั พธ์ ประกอบด้ว ยเกณฑ์ทั้ง 6
หมวด ซึ่งจะกาหนดกระบวนการและผลลัพธ์ที่จะได้รับ

ภำพที่ 2 ความเชื่อมโยงของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในเชิงระบบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด ที่มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ โดยลูกศรแนวนอน
กึ่งกลางแสดงการเชื่อมโยงที่สาคัญระหว่าง “กลุ่มการนาองค์การ” (หมวด 1 2 และ3) และ “กลุ่มผลลัพธ์”
(หมวด 5 6 และ 7) และลูกศรแนวตั้งตรงกลางชี้ไปที่ลักษณะสาคัญขององค์การและพื้นฐานของระบบซึ่งให้
ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการที่สาคัญและสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งความเป็นเลิศขององค์การ
ต้องการการนาองค์การที่เข้มแข็งและการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่โดดเด่น และการบูรณาการตรงศูนย์กลาง
ของภาพแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้งหมดของระบบมีความสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ สามารถแบ่งตามลักษณะการปฏิบัตคิเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้
(1) ลักษณะสำคัญขององค์กำร
บ่งบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการปฏิบัติการของส่วนราชการสภาพแวดล้อมการดาเนินการ
(2) กลุ่มกำรนำองค์กำร
การนาองค์การ (การนาองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
เน้นให้ความสาคัญว่าการนาองค์การต้องมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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(3) กลุ่มพื้นฐำนของระบบ
พื้นฐานของระบบ (การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้
ส่วนราชการมีการจัดการที่มีประสิทธิผลและมีการนาข้อมูลจริงมาใช้ รวมถึงใช้ความรู้เป็นแรงผลักดัน เพื่อให้
ระบบราชการบรรลุผลสาเร็จมากขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขัน
(4) กลุ่มผลลัพธ์กำรดำเนินกำร
ผลลั พ ธ์ก ารด าเนิ น การ (บุ ค ลากร ระบบปฏิ บั ติ การ และผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิน การ) ประกอบด้ ว ย
กระบวนการที่มุ่งเน้นด้านบุคลากร กระบวนการปฏิบัติการที่สาคัญ และผลลัพธ์ของการดาเนินการ
การด าเนิ น การเหล่ า นี้ จะน าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น การ ซึ่ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ น าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ นั้ น
ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผลและพันธกิจ ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบุคลากร ด้านการนา
องค์การและการกากับดูแลส่วนราชการ ด้านงบประมาณ การเงินและการเติบโต และผลลัพธ์ด้านยุทธศาสตร์
(5) ค่ำนิยมและหลักกำร
หลักการที่ใช้ในเกณฑ์วัดผลนี้ มาจากค่านิยมและแนวคิดหลักที่ถูกปลูกฝังในองค์การที่มีประสิทธิภาพ
การทางานสูง

ลำดับชั้นของโครงสร้ำงคำถำม
เกณฑ์ PMQA ทั้ง 7 หมวดประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นที่ควรพิจารณาต่าง ๆ ดังนี้
หัวข้อ
หัวข้อทั้งหมด มี 20 หัวข้อ (รวม 2 หัวข้อในลักษณะสาคัญขององค์การ) ซึ่งแต่ละหัวข้อมีจุดมุ่งเน้นที่
เฉพาะเจาะจงหัวข้อเหล่านี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามประเภทของข้อมูลที่ส่วนราชการต้องอธิบาย
 ลักษณะสาคัญขององค์การ กาหนดให้อธิบายสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
 หัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนการ (หมวด 1-6) กาหนดให้อธิบายกระบวนการในการบริหารงานของส่วน
ราชการ
 หัวข้อที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ (หมวด 7) กาหนดให้รายงานผลลัพธ์ของการดาเนินการของส่วนราชการ
หมายเหตุ
หมายเหตุมีจุดประสงค์เพื่อ (1) อธิบายความหมายของคาศัพท์บางคาในเนื้อหา และข้อกาหนดที่
สาคัญให้ชัดเจน (2) ให้คาแนะนาและตัวอย่างในการตอบ และ (3) ระบุความเชื่อมโยงที่สาคัญกับหัวข้ออื่น ๆ
ประเด็นที่ควรพิจำรณำ
ในแต่ละหัวข้อมีประเด็นที่ควรพิจารณาอย่างน้อยหนึ่งประเด็น (ขึ้นต้นด้วย ก, ข, ค, ง ตามลาดับ)
ข้อกำหนด
ข้อกาหนดของหัวข้อเป็นคาถามหรือข้อความซึ่งแบ่งได้ 3 ระดับ
 ข้อกาหนดพื้นฐาน เป็นประโยคคาถามที่ต่อจากหัวข้อเรื่อง (เช่น “ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการ
สร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผล”)
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 ข้อกาหนดโดยรวมเป็นย่อหน้าแรกที่บรรยายไว้ใต้ข้อกาหนดพื้นฐาน (เช่น “ให้อธิบายว่า ส่วนราชการ
มีวิธีการอย่างไรในการบริห ารขีดความสามารถและอัตรากาลั งด้านบุคลากร เพื่อให้ งานของส่ว น
ราชการบรรลุ ผลสาเร็จ ให้ อธิบายว่าส่วนราชการดาเนินการอย่างไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการ
ทางานที่เกื้อหนุนและมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน”)
 ข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นคาถามย่อยที่อยู่ในแต่ละประเด็นที่ควรพิจารณา
 ข้อคาถาม ภายใต้ข้อกาหนดต่าง ๆ ประกอบด้วยคาถามย่อยที่มีตัวเลขในวงเล็บ เช่น 1.1ก.(1) จะ
เริ่มต้นด้วยหัวข้อคาถามเป็นตัวเข้ม และตามด้วยคาถาม ซึ่งอาจมีหลายคาถาม (นาหน้าด้วย bullet)
คาถามเหล่ านี้ มีความสั มพัน ธ์กัน และไม่จาเป็นต้องแยกตอบแต่ล ะคาถาม คาถามเหล่ านี้ใช้เป็น
แนวทางในการทาความเข้าใจว่าต้องการสารสนเทศใดในการตอบข้อคาถามนั้น
เครื่องหมายดอกจัน “(*)” ที่ปรากฏอยู่ที่ท้ายของคาถาม หมายถึง ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมตาม
ภารกิจของส่วนราชการนั้น

รูปแบบหัวข้อ
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คะแนนของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ลักษณะสำคัญขององค์กำร
ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์การ
ส่วนที่ 2 สภาวการณ์ขององค์การ
หมวดและหัวข้อตางๆ
1 การนาองค์การ
1.1 การนาองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ
1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทายุทธศาสตร์
2.2 การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 การสร้างความผูกพัน
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
5
6
7

บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
การปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
ผลลัพธ์การดาเนินการ
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน

คะแนน
120
70
50
80
40
40
110
50
60
100
50
50
90
40
50
100
60
40
400
60
70
70
70
60
70

คะแนนรวม

1,000
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เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสำคัญของกำรเริ่มต้นด้วยลักษณะสำคัญขององค์กำร
ลักษณะสาคัญขององค์การเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินตนเอง และการเขียนรายงานเพื่อ
รับการตรวจประเมินจากภายนอก ลักษณะสาคัญขององค์การมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1) ช่วยในการระบุสารสนเทศสาคัญที่อาจขาดหายไปและมุ่งเน้นที่ข้อกาหนดที่อาจมีผลต่อการดาเนินการ
และผลลัพธ์ที่สาคัญของส่วนราชการ
2) ส่วนราชการอาจใช้ลักษณะสาคัญขององค์การเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้น หากพบว่ามีสารสนเทศที่
ขัดแย้งมีไม่เพียงพอ หรือขาดหายไป ส่วนราชการสามารถใช้ประเด็นเหล่านี้ในการนาไปวางแผนเพื่อการปรับปรุง
ระบบงานในเบื้องต้นได้
3) ลักษณะสาคัญขององค์การกาหนดบริบทในการตอบข้อกาหนดในเนื้อหาของคาถามต่าง ๆ ในหมวด 1 - 7
สำหรับรำยละเอียดของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ดังนี้
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ลักษณะสำคัญขององค์กำร
ลักษณะสาคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดาเนินงาน
และความท้าทายสาคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่
1. ลักษณะองค์กำร : คุณลักษณะสำคัญของสวนรำชกำรคืออะไร
ให้ อ ธิ บ ำยถึ ง สภำพแวดล้ อ มกำรด ำเนิ น งำนของส่ ว นรำชกำรและควำมสั ม พั น ธ์ ที่ ส ำคั ญ กั บ
ผู้รับบริกำรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียส่วนรำชกำรอื่น และประชำชนโดยรวม
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. สภำพแวดล้อมของสวนรำชกำร
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง
- ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสาเร็จของส่วนราชการคืออะไร
- กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร
(2) วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรม
- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร
- คุณลักษณะของวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร
- สมรรถนะหลั ก ของส่ ว นราชการคื อ อะไร และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งไรกั บ พั น ธกิ จ ของ
ส่วนราชการ
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร
- มีการจาแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง
- อะไรคือข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ
- องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้บุคลากรเหล่ านี้มี ส่วนร่วมในการทางานเพื่อบรรลุพั นธกิจและ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร
- ในการทางานจาเป็นต้องมี ข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของ
ส่วนราชการอะไรบ้าง
(4) สินทรัพย์
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญอะไรบ้าง
(5) กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
- ส่ ว นราชการด าเนิ น การภายใต้ ส ภาพแวดล้ อมด้ านกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้ อ บัง คั บ
ที่สาคัญอะไรบ้าง
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร
(6) โครงสร้ำงองค์กำร
- โครงสร้างและระบบการกากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร
- ระบบการรายงานระหว่า งคณะกรรมการก ากับ ดูแ ลส่ ว นราชการ ผู้ บ ริห ารส่ ว นราชการ
และส่วนราชการที่กากับมีลักษณะเช่นใด (*)
(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*)
- กลุ่ มดั งกล่ า วมีความต้ องการและความคาดหวังที่ ส าคั ญต่อผลผลิ ต ต่อ การบริการที่มีใ ห้
และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
(8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
- ส่ ว นราชการหรื อ องค์ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ในการให้ บ ริ ก ารหรื อ ส่ ง มอบงานต่ อ กั น
ที่สาคัญมีหน่วยงานใดบ้างและมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
- หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ บทบาทอะไรในการสร้ า งนวั ต กรรมให้ แ ก่
ส่วนราชการ (*)
- กลไกที่สาคัญในการสื่อสาร และข้อกาหนดสาคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง
2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร: สภำวกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรเป็นเช่นใด
ให้อธิบำยถึงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ
และระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด
ประเภทการแข่งขันและจานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด
- ประเด็น การแข่งขัน คืออะไร และผลการดาเนินการปัจจุบันของส่ ว นราชการในประเด็ น
ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร
(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน
- การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รว มถึ งก า ร
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สาหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- แหล่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ส าหรั บ ข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บ และเชิ ง แข่ ง ขั น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น
มีอะไรบ้าง
- แหล่ งข้อมูล ส าคัญส าหรั บ ข้อมูล เชิงเปรียบเทียบจากหน่ว ยงานอื่น ๆ ทั้งในส่ ว นราชการ
นอกส่วนราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง
- มีข้อจากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
- องค์ประกอบสาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง
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หมำยเหตุ 1 ก
(1) “ผลผลิตและบริการ” ของส่วนราชการ อาจหมายถึง ผลผลิต โครงการ หรื อ บริ การต่ าง ๆ ตามพั นธกิ จ
และภาระหน้าที่ที่ประกาศไว้
“กลไก/วิธีการการส่งมอบผลผลิตและบริการ” หมายถึง วิธีการนาผลผลิตและบริการไปถึงผู้รับบริการ เช่น
การส่งมอบผลผลิตและบริการโดยผ่านกลุ่มผู้รับมอบอานาจ ผ่านคู่ความร่วมมือ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ
“ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ” ของพันธกิจของส่วนราชการ หมายถึง พันธกิจหรือภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ข้อใด ที่มี
ความสาคัญต่อความสาเร็จของส่วนราชการในด้านใด ตัวอย่างเช่น กรมปศุสัตว์อาจระบุพันธกิจไว้ 6 เรื่อง และ
ภาระหน้าที่ตามกฎหมายไว้ 8 เรื่อง แต่อาจระบุว่าพันธกิจของการวิจัยและพัฒนามีความสาคัญต่อการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสมรรถนะหลักของกรม และในขณะเดียวกันพันธกิจของการบริหาร
จัดการวงจรการผลิตด้านปศุสัตว์มีความสาคัญในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น
(2) สมรรถนะหลั กขององค์การ (Core Competencies) หมายถึง เรื่องที่ส่ วนราชการมีความช านาญที่สุ ด
สมรรถนะหลักขององค์การเป็ นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ซึ่งเป็นแกนหลั กในการทาให้
ส่ วนราชการบรรลุ พันธกิจ หรื อท าให้ เกิดความได้ เปรียบในสภาพแวดล้ อมของการปฏิบัติการของตน
สมรรถนะหลักขององค์การมักเป็นสิ่งท้าทายที่คู่แข่งหรือผู้ส่งมอบและพันธมิตรลอกเลียนแบบได้ยากและ
มักช่วยคงสภาพความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับส่วนราชการ
“วัฒนธรรมองค์การ” (Organization Culture) หมายถึง การกระทา ค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ อุดมการณ์
ของสมาชิกในองค์การ รวมถึงพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอ เป็นบรรทัดฐานของกลุ่ มที่
คาดหวั ง หรื อ สนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ กปฏิ บั ติ ต ามและเป็ น เสมื อ น “บุ ค ลิ ก ภาพ” หรื อ “จิ ต วิ ญ ญาณ”
ขององค์การ ซึง่ ทาให้องค์การหนึ่งแตกต่างจากองค์การอื่นๆ
(3) “บุคลากร” ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวกลุ่ม
และส่วนของบุคลากรหรือพนักงาน อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ในการ
รายงานตามสัญญาจ้าง ทาเลที่ตั้ง ช่วงเวลาการเข้าทางาน สภาพแวดล้อมในการทางานนโยบายสวัสดิการ
หรือปัจจัยอื่น ๆ
“ข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษา” หมายถึง คุณสมบัติด้านการศึกษาที่ส่วนราชการกาหนดขึ้นในการเข้าสู่
ตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
(4) “สินทรัพย์” หมายถึง ที่ดิน อาคารปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและระบบ
การทางานที่ทันสมัย หรือองค์ความรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
(5) “กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ” หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงาน
หรือส่วนราชการอื่นที่เป็นการบังคับกับหน่วยงานทั่วไป หรือออกโดยส่วนราชการซึ่งเป็นข้อผูกพันที่สาคัญ
ที่ส่วนราชการเองต้องปฏิบัติตาม เช่น กรมทางหลวงต้องดาเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน
ดาเนินโครงการ โรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice – GMP) เป็นต้น
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หมำยเหตุ 1 ข
(6) ระบบการกากับดูแลองค์การ (Organization Governance) หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมต่าง ๆ
ที่ใช้ ในส่ วนราชการรวมทั้ งความรั บผิ ดชอบในด้ านต่าง ๆ ของหั วหน้าส่ วนงานคณะกรรมการบริ หาร
และของผู้บริหารของส่วนราชการ การรายงานผล อาจรวมถึงความสัมพันธ์กับหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป
หรือแหล่งทุนสาคัญ เช่นหน่วยงานระดับกระทรวง หรือสานักงบประมาณ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็ น ต้ น ในส่ ว นราชการบางแห่ ง อาจมี โครงสร้ า งที่ ป ระกอบด้ ว ยคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ล เช่ น
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ควรอธิบายระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการ
กากับดูแล และผู้บริหารส่วนราชการ ต่อส่วนราชการที่กากับด้วย
(7) “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ใช้และผู้ที่คาดว่าจะใช้ผลผลิตและการบริการของส่วนราชการ ผู้รับบริการอาจ
รวมถึงสมาชิก ผู้เสียภาษี ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา ลูกความ และผู้ได้รับประโยชน์
โดยตรง
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
การดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน
รวมทั้งผู้รับบริการด้วย แม้ว่าผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ควรแยกผู้รับ บริการที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ได้อย่างชัดเจนในหมวด 3 (การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
กลุ่มผู้รับบริการ อาจแบ่งตามความคาดหวัง พฤติกรรม ความนิยม หรือลักษณะที่เหมือนกัน และในแต่ละ
กลุ่มยังอาจจาแนกย่อยลงไปอีกตามความแตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่ม ส่วนราชการอาจพิจารณา
การแบ่ งกลุ่ มผู้ รั บบริ การตามลั กษณะของผลผลิ ตหรือการบริการ ช่องทางการให้ บริการ/จัดจาหน่าย
ปริมาณผู้รับบริการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือปัจจัยอื่ น ๆ ที่ส่วนราชการใช้ในการ
จาแนก
ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ อาจรวมถึงการบริการที่รวดเร็ว การส่งมอบที่ตรงเวลา ความปลอดภัย
การใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้น ความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสาร การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การแก้ไขข้อ
ร้องเรียน และการบริการในหลายภาษา ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่
แสดงถึ งความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั งคมและการบริ ก ารชุ ม ชน การลดต้ นทุ น ในการบริ ห ารจั ด การ และ
ความรวดเร็วของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
(8) “ส่วนราชการหรื อองค์การที่เกี่ยวข้องกั นในการให้บริการ” หมายถึง ส่ วนราชการหรือองค์การที่ต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกันในการให้บริการ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพื่อออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
“ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกั นในการส่งมอบงานต่อกัน” หมายถึง ส่วนราชการหรือองค์การที่
ต้องรับผลการดาเนินการหรือข้อมูลจากส่วนราชการอื่น จึงจะสามารถดาเนินการตามภารกิจได้สาเร็จ เช่น
สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องได้รับข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากกระทรวง
อื่น ๆ เพื่อให้สามารถรายงานผลการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ เป็นต้น
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หมำยเหตุ 1 ข
“ข้อกาหนดส าคัญในการปฏิบั ติงานร่ วมกัน ” หมายถึง เงื่อนไขการทางานที่ส าคัญที่ส่ วนราชการหรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น ความรวดเร็ว ความถูกต้องค่าใช้จ่าย
เป็นต้น
กลไกการสื่อสารต่าง ๆ ควรเป็นลักษณะ 2 ทิศทาง ซึ่งอาจเป็นการติดต่อโดยบุคคล หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางโทรศั พท์ และ/หรื อทางเอกสาร ส่ วนราชการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงแนวทางและวิ ธี การเหล่ านี้
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมำยเหตุ 2 ก
แม้ส่วนราชการไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรง เฉกเช่นภาคเอกชนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม
ส่วนราชการก็มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันสูง ทั้งการแข่งขันกับองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไรอื่น และกับ
หน่วยงานเอกชนอื่นที่ให้บริการคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณและทุนสนับสนุน บุคลากรที่ดีและมี
ความสามารถ การเป็นที่ยอมรับในชุมชนอย่างเหมาะสม และการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ
(9) การแข่ งขั น แบ่ งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) การแข่ งขั นเพื่ อความเป็ นเลิ ศโดยการจั ดระดั บเที ยบเคี ยง
(Benchmarking) กับองค์การที่เป็นเลิศ และ 2) การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด โดยเทียบเคียงกับองค์การที่มี
ผู้รับบริการในกลุ่มเดียวกัน
“การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศโดยการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) กับองค์การที่เป็นเลิศ” หมายถึง
การค้ นหากระบวนการและผลลั พธ์ ซึ่ งแสดงถึ งการปฏิบั ติ และดาเนิ นการอย่ างดี เยี่ ยมในส่ วนราชการ
ด้วยกันหรือองค์กรอื่นที่มีหน้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด
“การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด” หมายถึง การค้นหาส่วนราชการด้วยกันหรือองค์การอื่นที่มี ผู้รับบริการใน
กลุ่มเดียวกันที่เป็นคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาฐานกลุ่มผู้รับบริการไว้กับส่วนราชการ
“สภาพการแข่งขันภายในประเทศของส่วนราชการ” อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) การแข่งขันระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ (กรม หรือจังหวัด) ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบเหมือนกันหรื อ
คล้ ายคลึ งกัน เพื่อเป็ นองค์การที่เป็นเลิศในด้านนั้ น ๆ (สามารถเปรียบเทียบทั้งในภาพรวม และในระดับ
กิจกรรม)
2) การแข่งขันกับองค์การเอกชน เพื่อความอยู่รอดของส่วนราชการ เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ ามาแข่ งขั น เช่ น การเปิ ดโอกาสให้ โรงพยาบาลเอกชนที่ มี ต้ นทุ นต่ อหน่ วยต่ ากว่ าหรื อคุ ณภาพดี กว่ า
มาให้บริการ เป็นต้น
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หมำยเหตุ 2 ก
“สภาพการแข่งขันภายนอกประเทศ” อาจแบ่งเป็น
1) การแข่งขันกับองค์การภาครัฐในต่างประเทศที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน เพื่อเป็นองค์การที่มี
มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล เช่น สานักงาน ก.พ.ร. กับ Public Service Division (PSD) ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอื่น เป็นต้น
2) การแข่งขันในฐานะตัวแทนของประเทศ เพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก ต้องเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสาหรับสินค้าไทยในตลาดโลกเป็นต้น
(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน รวมถึงข้อมูลจากกระบวนการจัดระดับเทียบเคียงกับ
องค์การที่เป็นเลิศ (Benchmarking) และการเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน (Comparisons) แหล่งข้อมูล
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในและภายนอกประเทศ เช่น สานักงาน ก.พ.ร. Institution for Management
Development (IMD), World Economic Forum (WEF) และ Doing Business (World Bank) เป็นต้น
หมำยเหตุ 2 ข
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผลผลิต
และการบริการ การเงิน การปฏิบัติการ ความสามารถของส่วนราชการที่กากับ ผู้รับบริการและตลาด
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่คุณค่า และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
“ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์” อาจรวมถึงสิ่งที่ทาให้ส่วนราชการมีความโดดเด่น เช่น การให้บริการ
แบบ “one-stop service” ทาเลที่ตั้ง ความสะดวกในการเข้าถึง อานาจตัดสินใจ อัตราส่วนต้นทุน
การบริหารจัดการ และรูปแบบของการบริการ
“ความท้ า ทายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ” หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารต้ อ งเอาชนะเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
ยุทธศาสตร์ ตัว อย่ างความท้าทายตามพันธกิจ เช่น สถาบันการศึกษามีพันธกิจเกี่ยวกับการผลิ ต
กาลั ง คนให้ อ อกไปรั บ ใช้ สั ง คม ความท้ า ทายตามพั นธกิ จ อาจได้ แ ก่ การผลิ ตบั ณ ฑิต ที่มี คุ ณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสั งคมของประเทศ ความท้าทายด้านปฏิบัติการ เช่น การ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล
เช่น การรักษาขีดความสามารถในการทางานตามพันธกิจในขณะที่ต้องเผชิญกับการปรับลดอัตรากาลัง
แนวทางที่ใช้ในการดาเนินการของส่วนราชการควรสัมพันธ์กับความจาเป็นและรูปแบบในการบริหาร
ราชการอาจนาเอาเทคนิคหรือเครื่องมือในการปรับปรุงจากภาคเอกชนมาใช้ เช่น วิธีการ Plan-DoCheck-Act การลดขั้นตอน มาตรฐาน ISO แนวทาง Six Sigma เป็นต้น
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หมวด 1 กำรนำองค์กำร
ในหมวดการนาองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการสั่งการ หรือชี้นาให้ส่วน
ราชการมีความยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินระบบการกากับดูแลองค์การ วิธีการที่ส่วนราชการใช้
เพื่อบรรลุผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบตามหลัก จริยธรรม
รวมทั้งการสร้างคุณูปการต่อสังคม
1.1 กำรนำองค์กำรโดยผู้บริหำรของส่วนรำชกำร: ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรนำองค์กำรอยำงไร
ให้อธิบำยกิจกรรมที่ผู้บริหำรทำด้วยตัวเองในกำรชี้นำและทำให้ส่วนรำชกำรยั่งยืนอธิบำยวิธีกำรที่
ผู้บริหำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้บริกำรที่ดีกับผู้รับบริกำรสร้ำงนวัตกรรม และมีผลกำรดำเนินกำรที่ดี
รวมทั้งอธิบำยวิธีกำรที่ผู้บริหำรสื่อสำรกับบุคลำกร ผู้รับบริกำร และผู้มีสวนได้สวนเสียที่สำคัญ
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม
(1) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม
- ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ
โดยผ่านระบบการนาองค์การไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง
กันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่สาคัญ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของส่วนราชการ
อย่างไร
(2) กำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม ควำมโปร่งใส และควำมมีจริยธรรม
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตาม
หลักนิติธรรมความโปร่งใส และความมีจริยธรรมอย่างไร
- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร
ข. กำรสื่อสำร
(3) กำรสื่อสำร
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ทั่วทั้งองค์การ พันธมิตรและกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา
และเป็นไปในลักษณะสองทิศทางรวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลใน
การสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่สาคัญ
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- ผู้บริหารของส่วนราชการมีบทบาทเชิงรุกอย่างไรในการจูงใจบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการให้รางวัล และยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการดาเนินการที่ดีและให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค. พันธกิจและประสิทธิภำพขององค์กำร
(4) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อมุ่งควำมสำเร็จ
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการอย่างไรที่จะทาให้ส่วนราชการมุ่ง สู่ความสาเร็จทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างไร
 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
 สร้างวัฒนธรรมการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผู้รับบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่
ดีให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมการมาใช้บริการ
ของผู้รับบริการ
 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ความคล่องตัวขององค์การ และโอกาสคุ้มเสี่ยง
 มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ และการพัฒนาผู้นาในอนาคตของ
ส่วนราชการ
(5) กำรทำให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการทาให้เกิด การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้
ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการดาเนินการ ส่งเสริมวัฒนธรรมและนวัตกรรม
และบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
- ในการกาหนดความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ ผู้บริหารของส่วนราชการพิจารณาถึงการ
สร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร
- ส่วนราชการมีการดาเนินการอย่างไรที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล สาหรับการ
ดาเนินการขององค์การ
1.2 กำรกำกับดูแลองค์กำรและกำรสร้ำงคุณูปกำรต่อสังคม : ส่วนรำชกำรดำเนินกำรอย่ำงไรในกำรกำกับ
ดูแลของส่วนรำชกำร และสร้ำงคุณูปกำรต่อสังคม
ให้อธิบำยแนวทำงที่สวนรำชกำรใช้กำกับดูแลและกำรปรับปรุงกำรนำองค์กำรให้อธิบำยวิธีกำรที่
ส่วนรำชกำรสร้ำงควำมมั่นใจวำมีกำรดำเนินกำรอยำงถูกต้องตำมกฎหมำยและกำรประพฤติ ปฏิบัติ อย่ำงมี
จริยธรรม ทำให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบตอสังคม และกำรสร้ำงคุณูปกำรต่อสังคมที่สำคัญ
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
Public Sector Management Quality Award

33

ก. กำรกำกับดูแลองค์กำร
(6) ระบบกำรกำกับดูแลองค์กำร
- ส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบกากับดูแลองค์การที่สาคัญ
ต่อไปนี้
 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
 ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ความรับผิดชอบต่อการนาองค์การของผู้บริหาร
 ความรับผิดชอบต่อการวางแผนยุทธศาสตร์
(7) กำรประเมินผลกำรดำเนินกำร
- ส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการประเมินผลการดาเนินการของผู้บริหารส่วนราชการ
รวมทั้งระบบกากับดูแลองค์การ
- ผู้บริหารส่วนราชการและระบบกากับดูแลองค์การใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการข้างต้น
ไปพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนาองค์การอย่างไร
ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและอยำงมีจริยธรรม
(8) กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
- ส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในกรณี ที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบ
ต่อสังคมส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อการบริการและ
การปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไร
- ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกอย่างไรถึงความกังวลและผลกระทบเหล่านี้ รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล
- ส่วนราชการมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สาคัญอะไรเพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดหรือดีกว่า
- ส่วนราชการได้มีการกาหนดกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์ที่สาคัญเพื่อดาเนินการเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และการปฏิบัติงานของตนอย่างไร
(9) กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม
- ส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติการทุกด้านของ
ส่วนราชการมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- ส่วนราชการมีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญอะไร ในการส่งเสริมและกากับดูแล
ให้ มี การประพฤติ ป ฏิบั ติอย่ างมี จริย ธรรมภายใต้ โ ครงสร้ างการก ากับ ดูแลทั่ว ทั้ งองค์การ
รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- องค์การมีวิธีการอย่างไรในการกากับดูแลและดาเนินการในกรณีที่มีการกระทาที่ขัดต่อหลั ก
จริยธรรม
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ค. กำรสร้ำงคุณูปกำรต่อสังคม
(10) ควำมผำสุกของสังคม
- ส่วนราชการคานึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์และ
การปฏิบั ติก ารประจ าวั น อย่ างไร รวมถึง ได้มี ส่ ว นในการสร้ างความสมบูรณ์ ให้ กับระบบ
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างไร
(11) กำรสนับสนุนชุมชน
- ส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สาคัญของ
ส่วนราชการ
- ชุมชนที่สาคัญของส่วนราชการมี อะไรบ้าง ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดชุมชน
ดังกล่าวรวมถึงวิธีการ กาหนดกิจกรรมที่ส่วนราชการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้
ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของส่วนราชการ
- ผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าวอย่างไร
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หมำยเหตุ 1.1
1.1 ผลลัพธ์การดาเนินการของส่วนราชการควรรายงานในหัวข้อ 7.1 - 7.6 “ผู้บริหารของส่วนราชการ”
หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่รายงานตรงต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง/สานัก หรือเทียบเท่า
(1) วิสัยทัศน์ของส่วนราชการควรเป็นตัวกาหนดบริบทสาหรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติ
การอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2
(2) “ระบบการนาองค์การ” (Leadership System) หมายถึง วิธีการบริหาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการที่ผู้บริหารส่วนราชการนามาใช้ทั่วทั้ งส่วนราชการ ซึ่งเป็นพื้นฐานและวิธีที่ใช้ในการตัดสินใจ
เรื่องสาคัญ การสื่อสาร และการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ
การเลือกสรร และการพัฒนาผู้นาและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม ทิศทาง และ
ความคาดหวังด้านผลการดาเนินการ
“หลักนิติธรรม” หมายถึง หลักการบริหารที่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ยอมรับกฎที่บัญญัติขึ้นโดยความ
ยุติธรรม และมีผลบังคับใช้ต่อทุกคน ผู้บริหารของส่วนราชการที่ใช้หลักนิติธรรมในการปกครองต้อง
แสดงให้ เห็ น ถึ งความมุ่งมั่น ต่ อการประพฤติตามหลั กนิติธ รรม ไม่มีความล าเอียง สร้างมาตรฐาน
ที่ดีของความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
(3) “การสื่อสาร” หมายรวมถึง การสื่อสารด้วยวาจา เอกสาร กริยาท่าทาง และการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี“การสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง” หมายถึง การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งผู้สื่อสาร
และผู้รับสาร
การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอาจรวมถึง การส่ ง ข่ าวสารเป็ นระยะ ๆ ทั้ง ภายในและภายนอก
ผ่านเว็บไซต์ (Website) ทวีต (Tweets) บล็อก (Blogging) และวงสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Forums) ของกลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากร รวมทั้งการติดตามเว็บไซต์และบล็อก
ภายนอก และตอบกลับตามที่เห็นสมควร
(4) “องค์การที่ประสบความสาเร็จ” หมายถึง องค์การที่มีความสามารถในการบริหารจัดการความต้องการ
ความเสี่ ย ง ความคล่ องตั ว ขององค์ การ และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส ามารถรองรั บกั บความต้ องการ และ
สภาพแวดล้อมการทางานในอนาคต ในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อไปสู่ความสาเร็จ ผู้บริหารควรตัดสินใจ
โดยใช้ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การ อาทิเช่น ความเสี่ยงจากความต้องการหรือความขาดแคลนใน
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ ระบบการทางาน ความต้องการที่อาจเกิดขึ้นสาหรับโอกาสการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างและวัฒนธรรม ความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร ความพร้อมของทรัพยากร และ
สมรรถนะหลัก รวมทั้งความจาเป็นในเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์การ นอกจากนี้ มีปัจจัยอื่น ๆ เช่น
โอกาสที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ การบูรณาการข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ และ
การคานึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม
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หมำยเหตุ 1.1
(5) “โอกาสคุ้มเสี่ยง (Intelligent Risks)” คือ ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด หมายถึง
โอกาสที่จะได้รับประโยชน์มีสูงกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือหากไม่นาโอกาสนั้นมาพิจารณาจะ
บั่นทอนความยั่งยืนขององค์การ โดยความกล้าเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด องค์การ
ต้ องสามารถยอมรั บความล้ มเหลว และองค์ กรต้ องยอมรั บว่ าไม่ สามารถคาดหวั งให้ เกิ ดนวั ตกรรม
หากดาเนินการเฉพาะเรื่องที่มีโอกาสสาเร็จเท่านั้นในระยะเริ่มต้น องค์กรต้องลงทุนในเรื่องที่มีโอกาส
สาเร็จ และในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น
(6) “ผลการดาเนินการ” หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากกระบวนการ
ผลผลิ ตและบริ การ ซึ่ งท าให้ สามารถประเมินและเปรียบเทียบกั บเป้ าประสงค์ มาตรฐาน ผลลั พธ์
ทีผ่ ่านมา และองค์การอื่น ๆ ผลการดาเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงินและที่ไม่ใช่การเงินตามพันธกิจ
(7) การมุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งจริ ง จั ง ของผู้ บ ริ ห ารส่ ว นราชการต้ อ งค านึ ง ถึ ง กลยุ ท ธ์ บุ ค ลากร
ระบบงานและสินทรัพย์ของส่วนราชการ ทั้งนี้จะรวมถึงการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงผลิตภาพ
อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจบรรลุได้โดยการขจัดความสูญเปล่า (Waste) หรือลดรอบเวลา โดยอาจใช้เทคนิค
ต่าง ๆ เช่น PDCA, Six Sigma, Lean รวมถึงสิ่ งที่ต้องให้ เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจั งเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ขององค์การ (ศึกษาหัวข้อ 2.2 ก (1) )
หมำยเหตุ 1.2
1.2 ควรน าเรื่ อง “การสร้ างคุ ณู ปการต่ อสั งคม (Societal Contributions)” ไปใช้ ประกอบในการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ (หัวข้อ 2.1) และในการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (หมวด 6) ด้วย ควรรายงานผลลัพธ์สาคัญ
ในหัวข้อผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแลองค์การ (หัวข้อ 7.4) สาหรับเรื่องของสุขภาพ
และความปลอดภัยของบุคลากรในส่วนราชการ ไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบนี้ แต่ควรถูกระบุไว้ในหมวด
5 บุ ค ลากร เรื่ อ ง สภาพแวดล้ อ มด้ า นบุ ค ลากร (ข้ อ 5.1) และหมวด 6 เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติการ (ข้อ 6.2) ตามลาดับ
(8) ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครอบคลุมถึงความโปร่งใสในการ
ดาเนินการของระบบกากับดูแลองค์การรวมทั้งเรื่องการควบคุมภายในของกระบวนการกากับดูแลองค์การ
(9) การประเมินผลการนาองค์การอาจใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินโดยผู้ร่วมงาน ผลการทบทวนผลการ
ดาเนินการของผู้บริหารอย่างเป็นทางการ รวมทั้งใช้ข้อมูลป้อนกลับและผลสารวจที่ได้จากบุคลากร
และผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสีย อื่น ๆ ที่ดาเนินการอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ สาหรับองค์การ
ภาครัฐบางแห่ง คณะกรรมการ ที่ปรึกษาภายนอกอาจเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ของส่วนราชการและระบบกากับดูแลองค์การ
(10) “การจัดการเครือข่ายอุปทาน” ดูคาอธิบายในหมายเหตุท้ายหมวด 6
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หมำยเหตุ 1.2
(11) “การด าเนิ น การอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม” หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ ส่ ว นราชการท าให้ มั่ น ใจว่ า การตั ด สิ น ใจ
การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่ วนได้ส่วนเสี ย เป็นไปตามมโนธรรมและหลักการของ
ความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนราชการ รวมทั้งเป็นพื้นฐานของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ ซึ่งจะตัดสิน “ความถูก” และ “ความผิด” ของการกระทาใด ๆ
ตัววัดหรือตัวชี้วัดของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมอาจรวมถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระของ
ระบบกากับดูแลองค์การ การเปิดให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม การละเมิดจริยธรรมหรือการฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ ผลสารวจการรับรู้ของบุคลากรต่อจริยธรรมของส่วนราชการ โทรศัพท์สายด่วนจริยธรรม
รวมทั้ง ผลการทบทวนและการตรวจสอบด้านจริยธรรม ซึ่งอาจรวมถึงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าส่วน
ราชการมีนโยบายการฝึกอบรมบุคลากรและระบบการติดตามเฝ้าระวังในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
และการใช้เงินงบประมาณหรือกองทุนอย่างเหมาะสม
1.2 ค เรื่องความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญในหัวข้อ 1.2 ค อาจรวมถึงสิ่งที่ส่วนราชการ
ทาเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้ อม (เช่น ความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ)
สร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาและสุขอนามัยของชุมชน และปรับปรุงการดาเนินการของการค้า
ธุรกิจ/กิจการของผู้ประกอบการ
(12) สาหรับส่วนราชการบางแห่งที่มีพันธกิจในการสร้างความผาสุกของสังคมและสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
โดยตรงอยู่แล้ว ควรอธิบายถึง “การทุ่มเทเป็นพิเศษ” (Extra Efforts) ในการอุทิศตนเพื่อสนับสนุน
ชุมชนนั้น ๆ
(13) สาหรับพื้นที่ที่ส่วนราชการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญขององค์การอาจ
รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์การ
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หมวด 2 ยุทธศำสตร์
ในหมวดยุ ทธศาสตร์ เป็ น การตรวจประเมินวิธีการในการจัดทาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของส่วนราชการ การนาไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการ
วัดผลความก้าวหน้า
2.1 กำรจัดทำยุทธศำสตร์: ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดทำยุทธศำสตร์
ให้อธิบำยวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ในกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่ให้ค วำมสำคัญกับควำมท้ำ ทำย
เชิงยุทธศำสตร์ และใช้ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ รวมถึงกำรยกระดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่ งขัน ผลกำรด ำเนินกำรโดยรวม และควำมสำเร็ จในอนำคตให้อธิบำยวิธีกำรที่ส่วนรำชกำร
ตัดสินใจเรื่องระบบงำนที่สำคัญ รวมทั้งสรุประบบงำนที่สำคัญ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญของ
ส่วนรำชกำรและเป้ำประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. กระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์
(1) กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการ
จัดทายุทธศาสตร์มีอะไรบ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญมีใครบ้าง
- กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรใน
การทาให้กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้คานึงถึงความต้องการของส่วนราชการในด้านความ
คล่องตัว และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลง และ
การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นในการริเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(2) นวัตกรรม
- กระบวนการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นราชการมี ก ารกระตุ้ น ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม และ
มีการบูรณาการกับนวัตกรรมอย่างไร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์
- โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของส่วนราชการคืออะไร (*)
(3) กำรวิเครำะห์และกำหนดยุทธศำสตร์
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศที่
เกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญต่อไปนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความสาเร็จในอนาคตของส่วนราชการ
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 จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ
 ความสามารถของส่วนราชการในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
 การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการกากับดูแล และสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจภายนอกขององค์การ
(4) ระบบงำนและสมรรถนะหลักของส่วนรำชกำร
- ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการตั ด สิ น ใจเรื่ อ งระบบงาน ระบบงานที่ ส าคั ญ ของ
ส่วนราชการมีอะไรบ้าง
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะดาเนินการโดยผู้ส่งมอบ
พัน ธมิตร และเครือข่ายความร่ว มมือ การตัดสิ นใจเหล่ านี้ได้คานึงถึงสมรรถนะหลั กของ
ส่วนราชการ และสมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่างไร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของส่วนราชการ
ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง ให้ระบุกรอบเวลาที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว เป้าประสงค์ที่สาคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล่ านั้น
มีอะไรบ้าง
- การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (ถ้ามี) ในด้านผลผลิตและบริการ ผู้รับบริการ และกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ส่งมอบและพันธมิตร และการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง
(6) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสามารถตอบประเด็นต่อไปนี้อย่างไร
 ตอบสนองความท้ า ทายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากความได้ เ ปรี ย บเชิ ง
ยุทธศาสตร์
 ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิตและบริการ
 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม่
 สร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความท้าทายในระยะสั้นและระยะยาว
 สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด
2.2 กำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ : ส่วนรำชกำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติอยำงไร
ให้อธิบำยวิธีกำรแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติ กำร ให้สรุปแผนปฏิบัติกำร
วิธีกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งคำดกำรณ์
ผลกำรดำเนินกำรในอนำคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหลำนี้กับค่ำเทียบเคียงที่สำคัญ
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
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ก. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ
(7) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการที่สาคัญทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของส่วนราชการมีอะไรบ้าง และแผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการอะไรบ้าง
(8) กำรนำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั่ วทั้งส่วนราชการไป
ยังบุคลากรผู้ส่งมอบ พันธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือที่สาคัญเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าผลการดาเนินการที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการ
จะประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(9) กำรจัดสรรทรัพยำกร
- ส่วนราชการทาอย่างไรให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ มีพร้อมใช้ในการ
สนั บ สนุ น แผนปฏิ บั ติ ก ารจนประสบความส าเร็ จ และบรรลุ พั น ธะผู ก พั น ในปั จ จุ บั น
ส่วนราชการมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวอย่างไรเพื่อ
ทาให้เกิดความมั่นใจถึงความสาเร็จของส่วนราชการ
(10) แผนกลยุทธ์ด้ำนบุคคลกรที่ทำให้ยุทธศำสตร์เป็นไปได้
- แผนกลยุทธ์ ด้านบุคคลกรที่ทาให้ยุทธศาสตร์เป็นไปได้ ที่สาคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวมี อะไรบ้าง แผนดังกล่าวได้คานึงถึง
ผลกระทบต่ อบุ ค ลากร และความเปลี่ ย นแปลงที่ อาจเกิด ขึ้ น เกี่ย วข้ องกั บ ความต้อ งการ
ด้าน ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรอย่างไร
(11) ตัววัดผลกำรดำเนินกำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญ ที่ใช้ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ
เสริมให้ส่วนราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน
(12) กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำร
- การคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ของส่ วนราชการตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่ส าคั ญที่ระบุไว้ ในข้อ 2.2 ก (11)
มีอะไรบ้าง
- ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลที่ คาดการณ์ของคู่แ ข่ง/คู่เ ทียบหรือ ของส่ ว นราชการในระดั บที่เ ทียบเคีย งกัน ได้ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเทียบเคียงที่สาคัญ
- ส่วนราชการจะทาอย่างไรหากพบว่ามีความแตกต่างเมื่ อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ หรือ
กับส่วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกันได้
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ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร
(13) กำรปรับเปลี่ยนแผนกำรปฏิบัติกำร
- ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับแผนและ
นาแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้โดยอย่างรวดเร็ว
หมำยเหตุ 2.1
2.1 หัวข้อนี้กล่าวถึงยุทธศาสตร์โดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในผลผลิตบริการ
และกระบวนการในการส่งมอบ อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบผลผลิตและบริการ
และการสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรไปนาเสนอในหัวข้อ 3.2 และ 6.1 (*)
“การจัดทายุทธศาสตร์” (Strategy Development) หมายถึง แนวทางของส่วนราชการในการเตรียมการ
ส าหรั บอนาคตการจั ดทายุ ทธศาสตร์อาจใช้รูปแบบต่าง ๆ ของการพยากรณ์ การคาดคะเนทางเลื อก
การจาลองสถานการณ์ องค์ความรู้ (ดูหัวข้อ 4.2 ก เกี่ยวกับความรู้ของส่วนราชการ) การวิเคราะห์หรือ
แนวทางอื่นที่ช่วยให้เห็นภาพในอนาคตเพื่อการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร การจัดทายุทธศาสตร์
อาจเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบ ตัวแทนการให้บริการ พันธมิตร และประชาชน
“ยุทธศาสตร์” ควรตีความอย่างกว้าง ๆ ยุทธศาสตร์อาจเป็นผลจากหรือนาไปสู่สิ่งต่อไปนี้ เช่น ผลผลิต
และบริการใหม่ การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายที่สาคั ญใหม่ สมรรถนะหลักใหม่ของ
ส่วนราชการ (New Core Competencies) การจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การหา
พันธมิตรและการสร้างความร่วมมือใหม่ รวมทั้งอาจเป็นการมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือ
สาธารณะ
(2) โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ เกิดจากการคิดอย่างสร้างสรรค์ การระดมสมอง การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการของงานวิจัยและนวัตกรรมจากการคาดการณ์
อย่างฉีกแนวและแนวทางอื่น ๆ ที่ใช้ในการจินตนาการอนาคตที่แตกต่างออกไป บรรยากาศที่เปิดให้
คิดอย่างเสรี โดยปราศจากการชี้นา จะช่วยทาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่นาไปสู่โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
การจะเลือกใช้โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ใดนั้น ต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การเงินและอื่น ๆ เพื่อ
ตัดสินใจเลือกด้วยสติปัญญา
(3) ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ อาจเกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง โอกาส
สมรรถนะหลัก สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน และผลการดาเนินการของส่วนราชการในปัจจุบัน และ
ในอนาคตเมื่อเทียบกับค่าเปรียบเทียบหรือของคู่แข่ง/คู่เทียบ วงจรชีวิตของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อผลผลิตและบริการของส่วนราชการ
ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน สั งคม จริยธรรม ข้อกฎหมาย
เทคโนโลยี และความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และความสามารถในการเตรียมพร้อม
และป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
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หมำยเหตุ 2.1
(4) การตัดสินใจเรื่องระบบงาน เป็นการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งจะรวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ การตัดสินใจในเรื่องนี้จะส่งผลต่อการ
ออกแบบและโครงสร้าง ขนาด แหล่งที่ตั้ง ความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และความยั่งยืน
ของส่ ว นราชการ ตั ว อย่ า งเช่ น ส่ ว นราชการอาจก าหนดระบบงาน 3 ด้ า น ด้ า นการออกแบบ
กระบวนการและการบริการด้านการส่งมอบ และด้านสนับสนุนการผลิต ส่วนราชการอาจพิจารณาให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในระบบการส่งมอบบริการเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในระยะยาว
2.1 ข “วั ตถุประสงค์เชิ งยุ ทธศาสตร์ ” อาจรวมถึงการตอบสนองที่รวดเร็ว การผลิ ตหรือบริ การตรงตาม
ความต้ องการของผู้ รั บ บริ ก ารเฉพาะราย การใช้ ส ถานที่ ร่ว มกับ พัน ธมิต ร ขี ดความสามารถและ
อัตรากาลังของบุคลากร การสร้างนวัตกรรมที่รวดเร็วหรือตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด การได้รับ
การรับรองในระบบคุณภาพหรือระบบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO การแสดงถึงความเป็นผู้นา
ด้านความรับ ผิดชอบต่อสั งคม การบริหารความสั มพันธ์กับผู้ส่งมอบและผู้รับบริการผ่านสื่อสั งคม
ออนไลน์และเว็บไซต์ รวมทั้ง การยกระดับคุณภาพของผลผลิตและการบริการ การตอบคาถามตาม
เกณฑ์ค วรมุ่ง สนองตอบความท้ าทาย ความได้ เปรี ย บและลั ก ษณะเฉพาะของส่ ว นราชการ ซึ่ ง มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จและต่อการส่งเสริมให้ผลการดาเนินการโดยรวมของส่วนราชการ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หมำยเหตุ 2.2
2.2 การจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
กับหัวข้ออื่นในเกณฑ์ ตัวอย่างการเชื่อมโยงที่สาคัญ มีดังนี้
 หัวข้อ 1.1 การกาหนดและสื่อสารทิศทางของผู้บริหารของส่วนราชการ
 หมวด 3 การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ รวมทั้งการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การสู่การปฏิบัติ
 หมวด 4 การวัด การวิ เคราะห์ ข้อมู ล และการจัดการความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านสารสนเทศที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการวั ดผลการด าเนิ นการ และเพื่ อติ ดตามความก้ าวหน้ าในการบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ เชิ ง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
 หมวด 5 การตอบสนองความต้องการของส่วนราชการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลั ง
บุคลากร เรื่ องการระบุ ความต้องการและการออกแบบระบบการพัฒนาและการเรียนรู้ของ
บุคลากรและเรื่องการดาเนินการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ซึ่งเป็นผลจากแผนปฏิบัติการ
 หมวด 6 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานซึ่งเป็นผลจากแผนปฏิบัติการ
 หัวข้อ 7.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ
(5) ตัววัดและตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ (หัวข้อ 2.2 ข) อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผล
จากภาระหน้าที่ใหม่ การสร้างคุณค่าใหม่ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ คาสั่งตามกฎหมาย
ใหม่ ข้อกาหนดตามกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่สาคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตด้านบริการและการใช้เทคโนโลยี
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หมวด 3 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในหมวดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความสาเร็จของส่วนราชการอย่างต่อเนื่องอย่างไร รวมทั้งวิธีการในการ
ค้นหาของสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนองความต้องการและทาให้เหนือกว่า
คาดหวัง และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
3.1 ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: สวนรำชกำรมีวิธีกำรอยำงไรในกำรรับฟังและ
ค้นหำสำรสนเทศจำกผู้รับบริกำรและผู้มีสวนได้ส่วนเสีย
ให้อธิ บำยวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรรับฟังควำมคิ ดเห็นและควำมต้องกำร รวมทั้งค้นหำควำมคำดหวัง
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำข้อมูลมำกำหนดผลผลิตและบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่ำนั้น
ก. สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้
- วิธีการดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไรระหว่างผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น และวิธีการดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละ
ช่วงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับ/ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันท่วงที และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิต บริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(2) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนำคต
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคต
และของคู่แข่ง/คู่เทียบ ในเรื่องผลผลิต การบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้ (*)
ข. กำรจำแนกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผลผลิตและกำรบริกำร
(3) กำรจำแนกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในเรื่องดังนี้
 การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผลผลิตและการบริการ
เพื่อจาแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

46

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
Public Sector Management Quality Award

 การก าหนดว่ ากลุ่ มผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยและกลุ่ มเป้ าหมายใดควรได้ รั บ
ความสาคัญและมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีขึ้นโดยรวม
(4) ผลผลิตและกำรบริกำร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในเรื่องดังนี้
 การกาหนดความต้องการผลผลิตและการบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การค้นหาและปรั บปรุงผลผลิ ตและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและทาให้
เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ค้น หาและปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต และการบริก ารเพื่ อเข้ า สู่ กลุ่ ม เป้ าหมายใหม่ ใ นการดึ ง ดู ด
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่ รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน (*)
3.2 กำรสร้ำงควำมผูกพัน : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพันกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้อธิบำยวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ในกำรได้รับสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ
และควำมนิยมชมชอบของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงอธิบำยวิธีกำรในกำรจัดกำร และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่ำนั้น
ก. ควำมสัมพันธ์และกำรสนับสนุนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(5) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสื่อสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
 ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่
 จัดการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการ
 รักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบสนองความต้องการ และทา
ให้ เ หนื อ กว่ า ความคาดหวั ง ในแต่ ล ะช่ ว งของวงจรชี วิ ต ของการเป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(6) กำรเข้ำถึงและกำรสนับสนุนผู้รับบริกำรและผู้มีสวนได้สวนเสีย
- ส่ วนราชการมี วิธี การอย่ างไรในการทาให้ ผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยสามารถเข้าถึ ง
สารสนเทศ การบริการ และการสนับสนุนจากส่วนราชการ
- รู ป แบบและกลไกการสื่ อสารที่ ส าคั ญในการสนั บสนุ นผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
มีอะไรบ้าง รู ปแบบและกลไกเหล่ านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่ มผู้ รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความต้องการแตกต่างกัน (*)
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในเรื่องดังนี้
 ระบุข้อกาหนดที่สาคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 ถ่ายทอดข้ อก าหนดดั งกล่ าวไปสู่ การปฏิ บัติ ไปยั งบุ คลากรทุกคนและทุ กกระบวนการที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(7) กำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน
ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และทาให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
- การจัดการข้อร้องเรียนของส่วนราชการสามารถเรียกความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้กลับคืนมาได้อย่างไร และสามารถสร้างความพึงพอใจ ความผูกพันและหลีกเลี่ยงการ
เกิดข้อร้องเรียนซ้าในอนาคตได้อย่างไร
ข. กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(8) ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจและควำมผูกพัน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- วิธีการเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)
- วิธีการดังกล่าวสามารถเก็บสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนอง
ให้เหนือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(9) ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงำนอื่น
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดย
 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่แข่ง/คู่เทียบ
 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานอื่นที่มี
ผลผลิตหรือการบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงของลักษณะงานประเภทอื่น (*)
ค. กำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(10) กำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อมูล
และสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดาเนินงานได้อย่างไร
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หมำยเหตุ 3.1
3.1 ส่วนราชการควรรายงานผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับลักษณะของผลผลิตที่สาคัญ ในหัวข้อ 7.1
สาหรับการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องผลผลิตและการบริการ ใหดูหมายเหตุในลักษณะสาคัญองค์การ
ข้อ 1 ก (1) และ ข้อ 2 ข.
การตอบคาถามในหัวข้อนี้ ควรครอบคลุมกลุ่มของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ระบุไว้ใน
ลักษณะสาคัญขององค์การ ข้อ 1ข (7)
(1) “สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” หมายถึง กระบวนการในการค้นหาสารสนเทศที่
เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการด้าน “สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย” เป็นกระบวนการเชิงรุกและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการ
ความคาดหวัง และความปรารถนาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่ชัดเจน ไม่ชัดเจน และที่
คาดการณ์ไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความผูกพัน การค้นหา
สารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรครอบคลุมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ และการติดตามข้อคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งที่ส่วนราชการ
เป็นผู้ดูแล และช่องทางอื่น ๆ ทีส่ ่วนราชการไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมได้
“สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ” ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ไลน์ ทวีตบล๊อก สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการให้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับมุมมอง ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกประเด็นที่ส่วนราชการเกี่ยวข้อง
ทั้งสื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศที่ส่ วนราชการเป็นผู้ ดู แล และช่องทางสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่
ส่วนราชการไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมได้
“วงจรชีวิตของการเป็ นผู้ รับ บริ การและผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสีย ” เริ่ม ตั้งแต่ช่ว งเริ่มต้นคิดค้น ออกแบบ
ผลผลิตและการบริการก่ อนการเผยแพร่หรือนาไปสู่การปฏิบัติจริง และต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลา
ทีส่ ่วนราชการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการสิ้นสุดการดาเนินการ (*)
(2) “ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคต” รวมความถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เลิกมาใช้บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจมีขึ้นในอนาคต และผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ ลื อ กจะไม่ ม าใช้ บ ริ ก าร แต่ ส มั ค รใจไปใช้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานอื่ น ตั ว อย่ า งเช่ น
การท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มที่เคยนิยมมาแต่ลดหายไป นักท่องเที่ยวในบางกลุ่มที่ยัง
ไม่เคยมา และนักท่องเที่ยวที่นิยมไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่นิยมมาไทย ดังนั้น ส่วนราชการด้าน
การท่องเที่ยวต้องนาข้อมูลนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มดังกล่าวมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาเพื่อค้นหา
รูปแบบการบริการใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และยุทธศาสตร์เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ รวมทั้งเพื่อ
สร้างความพึงพอใจยิ่งขึ้น
(4) ในการกาหนดผลผลิตและการบริการ ส่วนราชการควรคานึงถึงลักษณะที่สาคัญทั้งหมดของผลผลิต
และการบริการ รวมทั้งผลการดาเนินการตลอดทั้งวงจรชีวิตและห่วงโซ่คุณค่า จุดมุ่งเน้นควรอยู่ที่
ลักษณะพิเศษของผลผลิตและการบริการที่มีคุณค่าต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความ
ผูกพัน ตัวอย่างเช่น ลักษณะพิเศษที่ทาให้ผลผลิตและการบริการของส่วนราชการมีความแตกต่าง ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากการมีเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะ หรือนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งหรือ
การบริการของหน่วยงานอื่น ซึ่ง ลักษณะพิเศษเหล่านี้ อาจรวมถึงต้นทุนที่ถูกกว่า ความน่าเชื่อถือ
คุณค่า การส่งมอบ ความรวดเร็ว ทันกาล คุณลักษณะพิเศษของการบริการ ข้อมูลการใช้งาน การ
บริการข่าวสาร ความปลอดภัย การปรับผลผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ
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หมำยเหตุ 3.1
ความง่ายในการใช้งาน การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการบริการด้านเทคนิค
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งมอบผลผลิตและบริการกับผู้รับบริการและความมีส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะ
พิเศษที่สาคัญของผลผลิตและการบริการ อาจพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ การรักษา
ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมำยเหตุ 3.2
3.2 ส่ ว นราชการควรรายงานผลลั พ ธ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ มุ ม มอง การรั บ รู้ แ ละการตอบสนองของผู้ รั บ บริ ก าร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหัวข้อ 7.2
“การสร้างความผูกพัน” หมายถึง การสนับสนุนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือศรัทธาที่มี
ต่อส่วนราชการ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจแสดงออกด้วยการมาใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง ความเต็มใจในการให้ความร่วมมือของผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสียใน
กิจการของส่วนราชการ การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับส่วนราชการ รวมทั้งการกล่าวขวัญถึง
ในทางที่ดี
(6) “การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” มีเป้าประสงค์คือ การทาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สะดวกที่จะติดต่อกับส่วนราชการทั้งเพื่อการขอรับบริการ การรับทราบข่าวสารข้อมูล และ
การให้ข้อมูลแก่ส่วนราชการ ส่งผลให้ส่วนราชการสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(8) “การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ”ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้
การส ารวจข้ อมู ลป้ อนกลั บทั้ งที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ ข้ อมู ลการให้ บริ การ
ข้อร้องเรียนรายงานจากหน่วยบริการ การวิเคราะห์การได้หรือเสียผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
แนะนาจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดิม และอัตราความสาเร็จของการทาธุรกรรม ส่วนราชการ
อาจรวบรวมสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ (การติดต่อโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือทางไปรษณีย์
“การประเมินความไม่พึงพอใจ” ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ข้อที่ได้
คะแนนความพึงพอใจน้อย แต่ควรแยกการประเมินความไม่พึงพอใจออกมาต่างหากทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของปัญหาและทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจในอนาคต
“ความผูกพัน” หมายถึง การสนับสนุนของผู้รับบริ การและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียหรือศรัทธาที่มีต่อส่วน
ราชการการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจแสดงออกด้วยการมาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ความเต็มใจในการให้ความร่วมมือของผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของส่วน
ราชการ การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับส่วนราชการ รวมทั้งการกล่าวขวัญถึงในทางที่ดี
(9) “สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเชิงเปรียบเทียบ” อาจรวมถึงการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง /คู่
เทียบ หรือหน่วยงานอื่นที่ มีผลผลิต การบริการที่คล้ายคลึงกันแต่มิใช่คู่แข่งขัน นอกจากนี้ความพึง
พอใจเชิงเปรียบเทียบอาจรวมถึงการค้นหาสาเหตุว่าทาไมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีความ
พึงพอใจกับหน่วยงานอื่นที่มีการลักษณะงานคล้ายกัน มากกว่าส่วนราชการของตน
(10) ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรนาไปใช้เพื่อการสนับสนุนการทบทวน
ผลดาเนินงานภาพรวมในข้อ 4.1 ข ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลข้อร้องเรียน
และข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อสังคมออนไลน์
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หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการ
อย่างไรในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้ รวมทั้ง
ใช้ผลการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการอย่างไร และส่วนราชการมีการเรียนรู้อย่างไร
4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของสวนรำชกำร: สวนรำชกำรมีวิธีกำรอยำงไร
ในกำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของสวนรำชกำร
ให้อธิบำยว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรวัด วิเครำะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
โดยกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงำนของส่วนรำชกำร รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง กำรคำดกำรณ์ในอนำคต และสนับสนุน
กำรตัดสินใจของส่วนรำชกำร
ก. กำรวัดผลกำรดำเนินกำร
(1) ตัววัดผลกำรดำเนินกำร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการติดตามข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติการ
ประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวมของส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในเรื่องดังนี้
 เลื อ ก รวบรวม ปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น และบู ร ณาการข้ อ มู ล และ
สารสนเทศในการติดตามผลการปฏิบัติการประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวมของ
ส่วนราชการ
 ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการมีตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญอะไรบ้าง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและตัววัด
เหล่านี้ได้รับการติดตามบ่อยเพียงใด
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการเลือกและสร้างความมั่นใจอย่างไรว่าได้ข้อมูลและสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบที่สาคัญอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับปฏิบัติการและ
ระดับองค์การ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานข้อมูลจริง
(3) ควำมคล่องตัวของกำรวัดผล
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดาเนินการสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดถึงทั้งภายในหรือ
ภายนอกส่วนราชการ และสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างทันกาล
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ข. กำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรดำเนินกำร
(4) กำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรดำเนินกำร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถของส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญ รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการทบทวน
ผลการดาเนินการของส่วนราชการอย่างไร
- ส่วนราชการมีการวิเคราะห์อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทบทวนผลการดาเนินการ และมั่นใจได้
อย่างไรว่าผลสรุปนั้นใช้ได้
- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในเรื่องดังนี้
 ประเมินผลสาเร็จของส่วนราชการ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และความก้าวหน้าใน
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
 ประเมินความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความ
ต้องการของส่วนราชการและความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่ส่วนราชการดาเนินงานอยู่
- คณะกรรมการกากับดู แลส่ วนราชการมีวิธีการอย่ างไรในการทบทวนผลการด าเนินการของ
ส่วนราชการและความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (*)
ค. กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
(5) ผลกำรดำเนินกำรในอนำคต
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
และเชิงแข่งขันที่สาคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต
(6) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ (ที่ระบุในหัวข้อ 4.1ข)
ไปใช้จัดลาดับความสาคัญ เพื่อนาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนาไปเป็นโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดลาดับความสาคัญและโอกาสดังกล่าวไปสู่
 คณะทางานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการนาไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ
 ผู้ส่ งมอบ พัน ธมิตร และผู้ให้ ความร่ว มมือของส่ ว นราชการ เพื่อทาให้มั่นใจว่ามีความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ (*)
4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรสำรสนเทศ
และสินทรัพย์ทำงควำมรู้ของส่วนรำชกำร
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ก. ข้อมูล และสำรสนเทศ
(7) คุณภำพของข้อมูลและสำรสนเทศ
ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรตรวจสอบและทำให้ มั่นใจว่ำข้อมูลและสำรสนเทศของ
ส่วนรำชกำรมีคุณภำพ
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและสารสนเทศอื่น ๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความแมนยา ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และแพร่หลาย
(8) ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลและสำรสนเทศ
ส่วนรำชกำรมีวิธี กำรอยำงไรเพื่อทำใหมั่น ใจว่ำ ขอมูลและสำรสนเทศของส่วนรำชกำรมี
ควำมพร้อมใช้งำน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ข้อมูล และสารสนเทศที่ จาเป็นมีความพร้อมใช้งาน
มีรู ป แบบที่ใช้งานง่ายและทันกาลส าหรับบุคลากร ผู้ ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ ให้ความร่วมมื อ
รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อ ทาให้มั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ
น่าเชื่อถือและใช้งานง่าย
ข. ควำมรู้ของส่วนรำชกำร
(9) กำรจัดกำรควำมรู้
ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ของส่วนรำชกำร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการ
 รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากร
 ผสานและหาความสัมพันธระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
 ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างองค์การและลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความ
ร่วมมือ
 ระดมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และนาไปใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
(10) วิธีปฏิบัติทดี่ ีเยี่ยม
ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทดี่ ีเยี่ยมในองค์กำร
- ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการค้ น หาหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกหรื อ หน่ ว ย
ปฏิบัติการที่มีผลการดาเนินการที่ดี
- ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการน าวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย มดั ง กล่ า วมาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
และนาไปปฏิบัติในทุกๆ หน่วยงานทั่วทั้งองค์การ (*)
(11) กำรเรียนรู้ระดับองค์กำร
ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้องค์ควำมรู้และทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรเรียนรู้ฝัง
ลึกลงไปในวิถีกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
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หมำยเหตุ 4.1
4.1 ข้อคาถามในหมวดนี้มีการเชื่อมโยงซึ่งกัน และเชื่อมโยงไปยังหมวดอื่น ๆ โดยมีตัวอย่างของการ
เชื่อมโยงที่สาคัญ เช่น
- การวัดผลการดาเนินการของส่วนราชการ (ข้อ ก) ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ตัววัดผล
การดาเนินการ ตลอดจนค าอธิบายต่าง ๆ ที่ส่วนราชการได้มีการนาเสนอในข้อย่อยแต่ละข้อ
ควรมีการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อการวิเคราะห์ และทบทวนผล
การดาเนินการ (ข้อ ข)
- การทบทวนผลการด าเนิ นงาน (ข้อ ข) ควรสอดคล้องกับหมวด 2 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(ข้อ 2.1 ข) และแผนปฏิบัติการ (ข้อ 2.2)
ก ข้อมูลและสารสนเทศจากการวัดผลการดาเนินการ ควรนาไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลจริงเพื่อการกาหนดทิศทางของส่วนราชการ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการปรับให้เกิด
ความสอดคล้องในกระบวนการหลักทั้งในระดับพื้นที่ หน่วยงานย่อย และระดับส่วนราชการ
(1) “การติดตามผลการปฏิบัติงานประจาวัน” อาจเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แล้วแต่ความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้น
(2) “ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ” ที่ส่วนราชการเลือกมาควรนาไปใช้สนับสนุนการดาเนินงานและ
การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบดังกล่าวได้มาจากการเทียบเคียง
กับหน่วยงานอื่นด้วยกระบวนการเทียบเคียงและการค้นหาตัวเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน โดย
- กระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) เป็นการค้นหากระบวนการและผลลัพธ์ที่แสดงถึงวิธี
ปฏิบัติและผลการดาเนินการที่เป็นเลิศในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันทั้งภาครัฐและเอกชน
- การเปรียบเทียบในเชิงแข่งขันเป็นการเปรียบเทียบผลการดาเนินการระหว่างส่วนราชการกับ
หน่วยงานคู่แข่งและส่วนราชการอื่นที่มีผลผลิตและการบริการที่คล้ายคลึงกัน
(3) “ความคล่องตัวในระบบการวัด ผล” ควรแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมได้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองนวัตกรรมใน
กระบวนการของส่วนราชการหรือรูปแบบการดาเนินงาน กลยุทธ์การดาเนินงานใหม่ ๆ ของคู่แข่ง/
คู่เทียบ การปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและการบริการ ซึ่งอาจรวมถึงการปรับวิธีการวัดผลที่มี
ความแตกต่างกัน หรือการปรับช่วงระยะเวลาการวัดผล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
(4) “การวิเคราะห์ผลการดาเนินการ” ประกอบด้วย การประเมินแนวโน้มของผลการดาเนินการ การ
คาดการณ์ในระดับส่วนราชการ ระดับภารกิจ และเทคโนโลยี ค่าเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล และการหาค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ การวิเคราะห์ดังกล่าวควรสนับสนุนการ
ทบทวนผลการดาเนินการเพื่อช่วยให้ทราบต้นเหตุของปัญหาและจัดลาดับความสาคัญของการใช้
ทรัพยากร ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์จึงใช้ข้อมูลทุกประเภท เช่น ข้อมูลผลการดาเนินการของผลผลิต
และการบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลการเงินและการเติบโต
ข้อมูลการปฏิบัติการ และข้อมูลเชิงแข่งขัน การวิเคราะห์นี้อาจคานึงถึงมาตรการบังคับจากภาครัฐด้วย
การทบทวนผลการดาเนินการระดับองค์การ ควรมาจากการวัดผลการดาเนินการระดับส่วนราชการ
และตัววัดผลการดาเนินการที่รายงานไว้ในการตอบหัวข้อต่าง ๆ ของเกณฑ์โดยอิงตามวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1 และหัวข้อ 2.2 รวมทั้งอาจมาจากผลการ
ตรวจประเมินภายในหรือภายนอกตามเกณฑ์คุณภาพในระบบต่าง ๆ เช่น ISO หรือ PMQA เป็นต้น
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หมำยเหตุ 4.1
การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการและความท้าทายของส่วนราชการ
อาจรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการในการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน
หมำยเหตุ 4.2
(8) “ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ” หมายถึง การจัดให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นต่อการ
ใช้ งานมี ความพร้ อมในรู ปแบบที่ใช้งานง่ าย สามารถเข้าถึงโดยส่ วนราชการหรื อบุ คลากรภายนอกที่
เกี่ยวข้อง การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศอาจทาได้โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ๆ
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ มีความสาคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการมีการติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยผ่าน Internet E-Business และ E-Commerce เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Intranet ยังกลายเป็นเครื่องมือ
ที่สาคัญของการสื่อสารในส่วนราชการ การเตรียมพร้อมเพื่อภาวะฉุกเฉิน (ดูหัวข้อ 6.2 ค) จึงควรคานึงถึง
ความพร้อมใช้ของระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ข “ความรู้ของส่วนราชการ” หมายถึง ความรู้ที่สั่งสมอยู่ภายในองค์การ และเป็นสิ่งที่สามารถนามาเพิ่ม
มูลค่ าให้ กั บการทางานของส่ วนราชการ สิ นทรั พย์ทางความรู้ ได้แก่ คู่ มื อ แบบพิมพ์ เขี ยว ต้ นแบบ
ผลงานวิจัย ตารา สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น
(9) “การจัดการความรู้” หมายถึงการรวบรวม ถ่ายทอด และนาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเรียนรู้ต่อยอด
ให้องค์การมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น
“การผสานและหาความสัมพันธระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ” อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการชุดข้อมูล
ขนาดใหญ่และประเภทข้อมูลสารสนเทศที่แตกต่างกัน เช่น ตารางข้อมูล วีดิโอ และข้อความ และอาจ
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลนอกจากนั้น องค์ความรู้ของส่วนราชการที่
สร้างขึ้นจากข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นเพียงการประมวลจากความคิดเห็น ดังนั้นต้องคานึงถึงความเหมาะสมใน
การเปิดเผยข้อมูลของส่ วนราชการหรือของบุคคลใด ๆ ซึ่งต้องมีการรักษาความลับหรือปกป้องข้อมูล
ดังกล่าวจากการนาไปใช้งานด้วยวัตถุประสงค์อื่น
(10) “วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม” เป็นกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ผ่านการทบทวน ปรับปรุง เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า หรือจนได้รับความชื่นชม ซึ่งอาจมีได้ในกระบวนการย่อย
ในระดับหน่วยงาน หรือกระบวนการหลักในระดับภารกิจของส่วนราชการ บทพิสูจน์ของวิธีปฏิบัติที่ ดี
เยี่ยมอาจผ่านการประกวดและได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ เช่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่ งชาติ รางวั ล United Nations Public Service Awards เป็ นต้ น ดั งนั้ น วิ ธี ปฏิ บั ติ ที่ ดี เยี่ ยมเป็ น
ส่วนสาคัญในระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ แต่อาจซ่อนเร้นอยู่ภายในองค์การ
ส่วนราชการการจึงควรมีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมของหน่วยงานภายใน เพื่อนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขยายผลและต่อยอดให้เกิดการปรับปรุงในหน่วยงานทั่วทั้งองค์การต่อไป
(11) “การเรียนรู ถูกปลูกฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงาน” หมายถึง (1) การเรียนรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจาวันที่ทาจนเป็นกิจวัตร (2) การเรียนรู้นั้นเป้นสิ่งที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง
และ (3) การเรียนรู้นั้นมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์การ (4) การเรียนรู้สิ่งที่เกิด
จากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและมีความหมาย รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม

56

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
Public Sector Management Quality Award

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
Public Sector Management Quality Award

57

หมวด 5 บุคลำกร
ในหมวดการมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการประเมิน
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
ที่ก่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้งตรวจประเมินถึงวิธีการสร้างความผูกพัน บริหารจัดการ และพัฒนา
บุคลากร เพื่อนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ของส่วนราชการ
5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร: ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร
ทีเ่ กื้อหนุนต่อกำรปฏิบัติงำนและมีประสิทธิผล
ให้อธิบำยว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรบริหำรขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังด้ำนบุคลำกร
เพื่อให้งำนของสวนรำชกำรบรรลุผลสำเร็จ ให้อธิบำยว่ำส่วนรำชกำรดำเนินกำรอย่ำงไรเพื่อรักษำบรรยำกำศ
ในกำรทำงำนที่เกื้อหนุน และมีควำมปลอดภัยต่อกำรปฏิบัติงำน
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังด้ำนบุคลำกร
(1) ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลัง
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ด้านบุคลากรรวมทั้งทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และกาลังคนที่ส่วนราชการจาเป็นต้องมีใน
แต่ละระดับ
(2) บุคลำกรใหม่
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และพิจารณาความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่
- ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทาง
มุมมอง วัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรที่ส่วนราชการจ้างและของชุมชนของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)
- ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรใหม่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การ
(3) กำรทำงำนให้บรรลุผล
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้
 งานของส่วนราชการบรรลุผลสาเร็จ
 ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ
 ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ
 มีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
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(4) กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังจะเกิดขึ้น ความต้องการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการในเรื่อง
 การบริ ห ารอั ตราก าลั ง ความต้ องการของบุ คลากรและความจ าเป็ นของส่ วนราชการ
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเติบโตของบุคลากรในทุกช่วงเวลา
 การเตรี ย มความพร้ อมของบุ คลากรให้ พร้ อมต่ อการเปลี่ ยนแปลงของส่ ว นราชการทั้ ง
เรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ และระบบงาน ในกรณีจาเป็น
ข. บรรยำกำศกำรทำงำนของบุคลำกร
(5) สภำพแวดล้อมกำรทำงำน
- ส่วนราชการดาเนินการอย่ างไรในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานในด้านสุขภาพ
และสวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของบุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น
- มีการกาหนดตัววัดและเป้าประสงค์อะไรบ้างสาหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานของ
บุ คลากร และเป้ าหมายในการปรับปรุงปัจจั ยดังกล่ าวแต่ละเรื่อง มีความแตกต่ างที่ส าคั ญ
หรือไม่สาหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานที่แตกต่างกัน
(6) นโยบำยและสวัสดิกำร
- ส่ ว นราชการมีวิ ธีก ารอย่ า งไรในการกาหนดให้ มีก ารบริ การ สวั ส ดิก าร และนโยบายเพื่ อ
สนั บ สนุ น บุ คลากร ส่ ว นราชการได้ ออกแบบสิ่ งดั ง กล่ า วให้ เหมาะสมตามความต้องการที่
หลากหลายของบุ ค ลากรตามประเภท และส่ ว นงานอย่ า งไร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ส าคั ญ ที่
ส่วนราชการจัดให้บุคลากรมีอะไรบ้าง
5.2 ควำมผูกพัน ของบุค ลำกร: ส่วนรำชกำรมีวิธี กำรอย่ำงไรในกำรสร้ ำงควำมผูกพัน และกำรพัฒนำ
ขีดสมรรถนะของบุคลำกร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุควำมสำเร็จในระดับส่วนรำชกำร และระดับบุคคล
ให้อธิบำยวิธีกำรอย่ำงไรที่สวนรำชกำรพัฒนำบุคลำกร หัวหน้ำงำน และผู้บริหำร เพื่อให้เกิดผลกำร
ดำเนินกำรที่ดี รวมทั้งวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรทำให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร
(7) องค์ประกอบของควำมผูกพัน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันวิธีการ
กาหนดองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรตามประเภทและส่วนงานของบุคลากร
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(8) กำรประเมินควำมผูกพัน
- ส่ วนราชการประเมิ นความผู กพันของบุ คลากรอย่ างไร มี วิธี การและตั ววั ดอะไรบ้างทั้ งที่ เ ป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการ
และตัววัดเหล่านี้ มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภทและส่วนงานของบุคลากร
- ส่ ว นราชการใช้ ตั ว ชี้ วั ดอื่ น ๆ เช่ น การรั กษาให้ บุ คลากรอยู่ กั บส่ ว นราชการ การขาดงาน
การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
อย่างไร
(9) ควำมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนรำชกำร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนาผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์สาคัญของส่วนราชการตามที่รายงานไว้ในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้ง
ความผูกพันของบุคลากร และผลลัพธ์ของส่วนราชการ
ข. วัฒนธรรมส่วนรำชกำร
(10) กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทางาน
ที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี และความร่วมมือของบุคลากร
- ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการสร้ า งวั ฒ นธรรมการท างานที่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร
ค. กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้บริหำร
(11) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
- ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารท างานที่ ใ ห้ ผ ลการ
ดาเนินการที่ดีและสร้างความร่วมมือของบุคลากรอย่างไร
- ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรพิ จ ารณาถึ ง การบริ ห ารค่ า ตอบแทน
การให้รางวัลการยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ
อย่างไร
(12) ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหารอย่างไร
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของส่วนราชการดาเนินการเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
 พิ จ ารณาถึ ง สมรรถนะหลั ก ของส่ ว นราชการ ความท้ า ทายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และการ
บรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการและการสร้างนวัตกรรม
 สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการดาเนินการอย่างมีจริยธรรม

60

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
Public Sector Management Quality Award

 ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ทาให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่กาลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ
 ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน
(13) ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
- ส่วนราชการมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างไร
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้และพัฒนามีความเชื่อมโยงกับปัจจัยความผูกพันของบุคลากร และความสาเร็จ
ของส่วนราชการอย่างไร และนาความเชื่อมโยงดังกล่าวมาสู่การกาหนดโอกาสการพัฒนาทั้งด้าน
ความผูกพันของบุคลากร และระบบการเรียนและการพัฒนา
(14) ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร
ทั่วทั้งส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหาร หัวหน้างาน
และตาแหน่งสาคัญอื่นๆ อย่างมีประสิทธิผล
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หมำยเหตุ 5.1
5.1 “บุคลากร” หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทาให้งานของส่วนราชการสาเร็จ ได้แก่ ข้าราชการ
พนักงานประจา พนักงานชั่วคราว พนักงานที่ทางานไม่เต็มเวลา และพนักงานจ้างตามสัญญาที่ส่วน
ราชการควบคุมดูแล นอกจากนี้ บุคลากรยังรวมถึงหั วหน้าทีม หัวหน้างานและผู้จัดการทุกระดับ
สาหรับพนักงานที่ควบคุมดูแล โดยผู้รับจ้างเหมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานและกระบวนการทางาน
ย่อยในของส่วนราชการควรอธิบาย ในหมวด 2 และหมวด 6 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบงานและการจัดการเครือข่ายอุปทาน สาหรับส่วนราชการที่ต้องพึ่งพาอาสาสมัครในการทางาน
ก็ควรรวมกลุ่มนี้ใน “บุคลากร” ด้วย
(1) “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของส่วนราชการในการบรรลุผลสาเร็จของ
กระบวนการทางานด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร ขีดความสามารถ
อาจรวมถึงความสามารถในการสร้างและรั กษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสร้ า งนวั ต กรรมและการปรั บ เปลี่ ย นสู่ เ ทคโนโลยี ใ หม่ การพั ฒ นาผลผลิ ต การบริ ก าร และ
กระบวนการทางานใหม่ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย และ
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป
“อัตรากาลังบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของส่วนราชการที่ทาให้มั่นใจว่ามีจานวนบุคลากรในแต่
ละระดับในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบผลผลิตและการบริการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
สาเร็จ รวมทั้งความสามารถในการจัดการระดับบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงตามภาระงานในแต่ละช่วงเวลา
หรือระดับความต้องการที่หลากหลาย
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรควรคานึง ทั้งความจาเป็นใน
ปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ระบุในหมวด 2
(2) ข้อกาหนดของหัวข้อนี้กล่าวถึงบุคลากรใหม่เท่านั้น การรักษาบุคลากรที่มีอยู่ให้พิจารณา ในหัวข้อ 5.2
ความผูกพันของบุคลากร
(4) การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง
อาจครอบคลุมการฝึกอบรม การศึกษา การสื่อสารอย่างสม่าเสมอ การพิจารณาถึงการจ้างบุคลากร
และความพร้อมปฏิบัติงานในตาแหน่ง/หน้าที่ใหม่ของบุคลากร การให้คาปรึกษาด้านทักษะเกี่ยวกับ
อาชีพ รวมถึงการช่วยบุคลากรหาตาแหน่งงานใหม่ที่เหมาะสม และบริการอื่นๆ
(5) ความสะดวกในการเข้า ถึงสถานที่ทางานทาให้ ผ ลิ ตภาพเพิ่มขึ้น ด้ว ยการขจัดอุปสรรคที่กีดขวาง
คนพิการเพื่อให้ทางานได้ตามศักยภาพของตน สถานที่ทางานที่มีความพร้อม ต้องสามารถเข้าถึงได้ทั้ง
ทางกายภาพ เทคโนโลยีและทัศนคติ (Attitudinally Accessible)
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หมำยเหตุ 5.2
5.2 “องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อความผูกพันของบุคลากร” หมายถึง สิ่งที่ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นทั้งทาง
อารมณ์และสติปัญญาเพื่อให้งานสาเร็จ บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
(8) สาหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงความผูกพันอาจรวมถึง การรักษาบุคลากร
การหยุดงาน ความไม่พอใจ ความปลอดภัย และผลผลิตการทางาน
(10) ความเข้าใจลั กษณะของสภาพแวดล้อมที่ทาให้ เกิดการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี ซึ่งทาให้
บุคลากรทางานอย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสาเร็จ
ของส่วนราชการเป็นสิ่งสาคัญในการเข้าใจและสร้างความผูกพันของบุคลากร ส่วนราชการที่มีผลการ
ดาเนินการที่ดีส่วนใหญ่ใช้สิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ผลการดาเนินการของส่วนราชการ สิ่งที่บุคคลและกลุ่มทาให้องค์การ และการเพิ่มทักษะ นอกจากนี้
กระบวนการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี ต้องพยายามทาให้โครงสร้าง ส่วนราชการ สมรรถนะ
หลั กขององค์ก าร (Core Competencies) ลั กษณะงาน การพั ฒ นาบุค ลากร และการให้ สิ่ งจูงใจ
มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(9) ในการระบุโอกาสในการปรับปรุง ส่วนราชการอาจพิจารณาจากผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่
รายงานไว้ในหัวข้อ 7.3 และอาจรวมไปถึงผลลัพธ์ที่รายงานไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ของหมวด 7
(11) การบริหารค่าตอบแทนของส่วนราชการอาจถูกกาหนดโดยกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับ ดังนั้น
การยกย่ อ งชมเชย การให้ ร างวั ล และสิ่ ง จู ง ใจควรมี ก ารพิ จ ารณา โดยอาศั ย สิ่ ง จู ง ใจที่ ไ ม่ เ ป็ น
ตัวเงิน การยกย่องชมเชยอาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดทั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
(12) ส าหรั บ การตอบค าถามในหั ว ข้ อ นี้ ส่ ว นราชการควรพิ จ ารณาในเรื่ อ งการพั ฒ นา การเรี ย นรู้
และความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรที่เกิดขึ้นในส่วนราชการ ส่วนราชการควรพิจารณาถึง
ขอบเขตของโอกาส ในการพัฒนาที่ส่วนราชการจัดให้ ซึ่งรวมถึงการศึกษา การฝึกอบรม การสอนงาน
การเป็นพี่เลี้ยง และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้วย
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หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร
ในหมวดการปฏิบัติการ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ
และปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการทางาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ
เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทาให้ส่วนราชการประสบความสาเร็จและยั่งยืน
6.1 กระบวนกำรทำงำน: ส่วนรำชกำรมีวิธี กำรอย่ำ งไรในกำรออกแบบจัดกำร และปรั บปรุ งผลผลิต
กำรบริกำรและกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ
ให้ อธิ บำยวิ ธี ก ำรที่ส่ วนรำชกำรใช้ ใ นกำรออกแบบจั ดกำร และปรั บปรุ ง กระบวนกำรท ำงำน
ที่ส ำคั ญ เพื่ อ ส่ ง มอบผลผลิ ต และกำรบริ ก ำรที่ ส ร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ แก่ ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
ทำให้ส่วนรำชกำรประสบควำมสำเร็จและยั่งยืน ให้สรุปกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญของส่วนรำชกำร
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. กำรออกแบบผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำร
(1) ประสิทธิผลของผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำรทำงำน
- ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการวั ด และประเมิ น ผลข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ของผลผลิ ต
การบริการ และกระบวนการทางาน
(2) แนวคิดในกำรออกแบบ
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทางาน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ของส่วนราชการ ความเป็นเลิศ
ด้ า นผลผลิ ต และการบริ ก าร คุ ณ ค่ า ในสายตาของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และความคล่องตัวที่อาจจาเป็นมาพิจารณาในผลผลิต การบริการ
และกระบวนการเหล่านี้
(3) ข้อกำหนดของผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำรทำงำน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของผลผลิตและการบริการ
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการทางาน
- กระบวนการทางานที่ ส าคัญ ของส่ ว นราชการมีอ ะไรบ้ าง ให้ ร ะบุ ข้อ กาหนดที่ ส าคัญ ของ
กระบวนการเหล่านี้
ข. กำรจัดกำรและกำรพัฒนำกระบวนกำร
(4) กำรนำกระบวนกำรไปปฏิบัติ
- ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไป
ตามข้อกาหนดที่สาคัญ
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- มีตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญและตัววัดในกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ใน
การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทางานอะไรบ้าง
- ตัววัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับผลการดาเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ
อย่างไร
(5) กระบวนกำรสนับสนุน
- ส่ว นราชการมีวิธีการอย่ างไรในการกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ กระบวนการ
สนับสนุนที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง
- ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไปตาม
ข้อกาหนดที่สาคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการ
(6) กำรปรับปรุงผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำร
- ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการปรั บปรุ ง กระบวนการท างานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต
การบริการ และผลการดาเนินการ และลดความผิดพลาด การทางานซ้า และความสูญเสีย
ของกระบวนการ
ค. กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน
(7) กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการเครือข่ายอุปทาน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกผู้ส่งมอบและทาให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบที่ส่วนราชการ
เลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการดาเนินการและการบรรลุเป้าหมายของ
ส่วนราชการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่ ว นราชการมีวิ ธีการอย่ า งไรในการส่ งเสริม และสนับสนุนการประสานความร่ว มมือใน
การทางานระหว่างเครือข่ายอุปทาน
- ส่ ว นราชการมั่ น ใจได้ อ ย่ า งไรเครื อ ข่ า ยอุ ป ทานมี ค วามคล้ อ งตั ว และตอบสนองต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการขององค์การ
- ส่วนราชการมีการวัดและประเมินผลการดาเนินการของผู้ ส่งมอบ การให้ข้อมูลป้อนกลั บ
แก่ผู้ ส่ ง มอบ เพื่อ ช่ว ยให้ เ กิด การปรั บปรุง อย่ างไร รวมไปถึง มีก ารดาเนิ นการอย่า งไรกั บ
ผู้ส่งมอบที่มีผลการดาเนินการที่ไม่ดี
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ง. กำรจัดกำรนวัตกรรม
(8) กำรจัดกำรนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการพิจารณาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการ
ดาเนินการสนับสนุนโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
- ส่ว นราชการมีวิธีการอย่ างไรในการติดตามผลของโครงการ และพิจารณาปรับในเวลาที่
เหมาะสม เพื่ อ ลดความเสี ย หายและน าทรั พ ยากรไปสนั บ สนุ น โครงการอื่ น ที่ มี ล าดั บ
ความสาคัญเหนือกว่า
6.2 ประสิทธิผลกำรปฏิบัติกำร: ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อให้ มั่นใจว่ำระบบปฏิบัติกำรมีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนำคต
ให้อธิบำยว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรควบคุมต้นทุน เตรียมควำมพร้อมต่อควำมมั่นคงและ
ควำมปลอดภัยของข้อมูล ระบบกำรทำงำน และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงกำรดูแลควำมปลอดภัยของ
สถำนที่ทำงำนเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินที่อำจ เพื่อให้มั่นใจวำมีกำรปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำรจะเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิผล และสำมำรถส่งมอบคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. กำรควบคุมต้นทุน
(9) กำรควบคุมต้นทุน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ ส่วนราชการนา
เรื่ อ งของรอบเวลา ผลิ ต ภาพ รวมทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอื่ น ๆ
มาพิจารณาในการควบคุมต้นทุนกระบวนการทางานต่าง ๆ อย่างไร
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ
และการทางานซ้า รวมทั้งการลดต้นทุน การประกันความเสียหาย หรือการสูญเสียผลิตภาพ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้น้อยที่สุด (*)
- ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการลดต้ น ทุ น โดยรวมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ
การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดาเนินการ (*)
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสมดุลระหว่างความจาเป็นในการควบคุมต้นทุน
กับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ข. กำรจัดกำรควำมมั่นคงทำงข้อมูลและสำรสนเทศ
(10) กำรจัดกำรควำมมั่นคงทำงข้อมูลและสำรสนเทศ
- ส่วนราชการมีวิธีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ สินทรัพย์สาคัญ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบปฏิบัติการอย่างไร ทั้งด้านความถูกต้อง แม่นยา ปลอดภัยและเป็น
ความลับ รวมไปถึงการกาหนดการเข้าถึงข้อมูลทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการดาเนินการเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางข้อมูล
และสารสนเทศ ดังนี้
 การกระตุ้นให้ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคาม และไม่มั่นคงด้านข้อมูล และสินทรัพย์ที่ส าคัญ
รวมไปถึงภัยโจมตีทางไซเบอร์
 ทาให้มั่นใจว่าบุ คลากร ผู้รับบริการ พันธมิตร และผู้ส่ งมอบเข้าใจในบทบาท และหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล และสินทรัพย์ที่สาคัญ รวมไปถึงภัย
โจมตีทางไซเบอร์
 การกาหนด และลาดับความสาคัญในการป้องกัน ระวังภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบปฏิบัติการ
 การป้องกันระบบดังกล่าวจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์โจมตี
ทางไซเบอร์ที่ตรวจพบ รวมไปถึงการตอบสนองและกู้คืนจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์
ค. กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉิน
(11) ควำมปลอดภัย
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทาให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการมีความปลอดภัย
- ระบบความปลอดภั ย ของส่ ว นราชการได้ ค านึ ง ถึ ง การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ การตรวจสอบ
การวิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลว และการทาให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร
(12) กำรเตรียมพร้อมตอภำวะฉุกเฉิน
- ส่ว นราชการมีวิธีการอย่ างไรเพื่อทาให้ มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ หรือภาวะ
ฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้คานึงถึงการป้องกัน
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ และการทาให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร
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หมำยเหตุ 6.1
6.1 ควรรายงานผลลั พ ธ์ ข องการปรั บ ปรุ ง ผลด าเนิ น การด้ า นผลผลิ ต และกระบวนการ ในหั ว ข้ อ 7.1
และหัวข้อ 7.6
(2) “การออกแบบกระบวนการ” ยั งต้องคานึง ถึงความต้องการในการออกแบบกระบวนการใหม่ ๆ
อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดหรือ ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ “ความคล่องตัว” ยังเป็นปัจจัย
สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จาเป็นเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานโดยรวม
(3) ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ ควรจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าของส่วน
ราชการ ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการในการสนับสนุนผู้บริหารและบุคลากร ยกตัวอย่าง เช่น
การออกแบบและการส่งมอบคุณค่า การตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหาร
จัดการองค์การ รวมถึงการบัญชีและการจัดซื้อ
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ หมายถึง กระบวนการที่มีความสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่
สร้างคุณค่าให้แก่ส่วนราชการและการปฏิบัติงานประจาวัน กระบวนการเหล่านี้อาจสนับสนุนผู้บริหาร
และบุคลากร อื่น ๆ ที่ทาหน้าที่ในการออกแบบและส่งมอบผลผลิ ต การบริการ การปฏิสั มพันธ์กับ
ผู้รั บบริการและผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสีย และการบริห ารส่ วนราชการ กระบวนการสนับสนุน อาจได้แก่
งานด้ า นการเงิ น บั ญ ชี และงบประมาณ การจั ด การสิ่ ง อ านวยความสะดวก งานด้ า นกฎหมาย
งานด้านทรั พยากรบุคคล งานด้านการบริหารโครงการ และกระบวนการบริหารทั่วไป
(6) การปรับปรุงผลดาเนินการของกระบวนการ และลดความผิดพลาด ส่วนราชการอาจใช้แนวทางต่าง ๆ
เช่น ระบบ Lean, วิธีการของ Six Sigma, ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล (มาตรฐานต่าง ๆ ตาม ISO),
แนวทาง PDCA, ศาสตร์แห่งการตัดสินใจ, หรือเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการแบบอื่น ๆ
แนวทางเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปรับปรุงการดาเนินการของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ใน
ลักษณะสาคัญขององค์การ
(7) ในการจั ดการโครงข่ ายอุ ปทาน (Supply-Network Management) ครอบคลุ มกลุ่ มบุ คคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่ งมอบที่เป็นส่ วนส าคัญในกระบวนการสร้างคุณภาพและประสิ ทธิผลของ
ระบบปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งมอบจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งด้านการปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วน
ราชการอาจจะต้องสร้ างพันธมิ ตรกั บผู้ ส่ งมอบและพั นธมิ ตรที่ หลากหลาย เพื่อผลประโยชน์ ร่วมกั น
นอกจากนี้ การสื่อสารความคาดหวังและข้อเสนอแนะแบบสองทาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการ
ของทั้งสองฝ่าย
การที่ส่วนราชการทบทวนสมรรถนะหลักของส่วนราชการ (Core Competencies) ในการวางแผน
ยุ ทธศาสตร์ ให้ คานึ งถึง บทบาทของผู้ ส่ งมอบ พั นธมิ ตร และผู้ ให้ ความร่ว มมือ ทั้งนี้ กระบวนการที่
เกี่ยวกับผู้ส่งมอบ ควรรองรับเจตจานง 2 ประการ คือ ช่วยปรับปรุงผลการดาเนินการของผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร และช่วยสนับสนุนการปรับปรุงระบบงานของส่วนราชการด้วย การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาจ
รวมถึงกระบวนการคัดเลือกผู้ส่งมอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อได้ผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพ การติดตามควบคุม
งาน การสรุปผลงานและข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่ งมอบ การสื่อสารระหว่างส่วนราชการกับผู้ส่งมอบและ
พันธมิตรควรเป็น การสื่อสารแบบสองทิศทางเพื่อให้บอกถึงสิ่งที่ต้องการได้
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หมำยเหตุ 6.1
(8) กระบวนการจัดการนวัตกรรมควรใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างนวัตกรรมที่อธิบายในหัวข้อ 2.1
(2) ส่วนราชการใดที่มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนกับการสร้างนวัตกรรมมีแนวโน้มที่จะมีแนวความคิดต่าง
ๆ มากเกินกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งทาให้ส่วนราชการต้องมีจุดตัดสินใจที่สาคัญ 2 ประเด็นในวงจรการ
สร้างนวัตกรรม คือ (1) จัดลาดับความสาคัญของโอกาสต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อ
ดาเนินโครงการที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุดและ (2) การประเมินว่าเมื่อไรจะยุติโครงการและจัดสรร
ทรัพยากรที่มีไปพัฒนาโครงการอื่นที่มีโอกาสจะประสบความสาเร็จหรือโครงการใหม่ต่อไป
หมำยเหตุ 6.2
(9) การควบคุมต้นทุนเป็นส่วนสาคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน แม้ว่าส่วนราชการมักจะมี
ต้น ทุน ในการผลิ ตและการบริ การต่อหน่วยที่ถูกกว่าภาคเอกชนในหลายเรื่องก็ตาม แต่ความด้อย
ประสิทธิภาพในระบบงาน เช่น ความล่าช้า และระยะเวลาในการรอคอยจะส่งผลให้ต้นทุนโดยรวม
เพิ่มขึ้น การควบคุมต้นทุนโดยรวมจึงเป็นมุมมองในมิติประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติ การตั้งแต่การ
ออกแบบกระบวนการทางาน การเลือกใช้เทคโนโลยี ทดแทนที่คุ้มค่า การลดต้นทุนด้านแรงงานใน
ระยะยาว การออกแบบ กระบวนการทางานที่ลดรอบเวลาลง กลไกการป้องกันความเสี่ยงที่ป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดของการปฏิบัติการ ตลอดจนความเพียรพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (ดูข้อ 4.1 ค และ 6.1 ข)
(10) การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) หมายรวมถึงการป้องกันการสูญเสียข้อมูล
สาคัญเกี่ยวกับบุคลากร ผู้รับบริการ และส่วนราชการ ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์
(11) ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน อาจเกี่ยวกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค การป้องกันภัย หรือเกิดจากภาวะ
– ฉุ ก เฉิ น ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ระดั บ ชาติ การเตรี ย มพร้ อ มต่ อ ภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
(12) สารสนเทศ
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หมวด 7 ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร
ในหมวดผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น การ เป็ น การตรวจประเมิ น ว่ า ส่ ว นราชการมี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการ
ประเมิน ผลการดาเนิ น การและการปรั บ ปรุง ในด้านที่ส าคัญ ทุกด้ านของส่ ว นราชการ ได้ แก่ ผลลั พธ์ ด้า น
ประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแลส่วนราชการ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการ
เติบโต และผลลัพธ์ด้านประสิทธิผ ลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน นอกจากนี้ยังตรวจ
ประเมิน ระดับผลการดาเนิน การของส่ วนราชการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และส่ ว นราชการอื่นที่มีภ ารกิจ
คล้ายคลึงกัน
ให้ส่วนราชการนาเสนอระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการ
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุพันธกิจ: ผลกำรดำเนินกำรด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจเป็นอย่ำงไร
ให้สรุปผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุพันธกิจตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่สำคัญ โดยแสดงผล
กำรดำเนินกำรในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย แนวโน้มของผลกำรดำเนินกำร และผลกำรดำเนินกำร
เปรียบเทียบกับส่วนรำชกำรหรือส่วนรำชกำรอื่นที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน
ก. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลสวนรำชกำรและแผนปฏิบัติกำร
(1) ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำรตำมพันธกิจหลักของสวนรำชกำร
- ตั ว วั ด หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ของการด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ หลั ก ของส่ ว นราชการ
ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ดังกล่าวกับผลการดาเนินการของคู่แข่ง และ/หรือส่วนราชการอื่น ๆ
ที่มีการดาเนินงานที่คล้ายคลึงกัน (*)
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กันในการให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน (*)
(2) ด้ำนกำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของการบรรลุยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ
- ตั ว วั ด หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ของการเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของสมรรถนะหลั ก ของ
ส่วนราชการ (*)
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผลกำรดำเนินกำรด้ำนผู้รับบริกำร
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่ำงไร
ให้ส รุป ผลลัพ ธ์ที่ส ำคัญ ของกำรให้ค วำมส ำคัญ เกี ่ย วกับ ผู ้ร ับ บริก ำรและผู ้ ม ีส่ว นได้ส ่ว นเสีย
รวมถึงควำมพึงพอใจและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ แสดงผลลัพธ์จำแนกตำมผลผลิต กลุ่มผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

72

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
Public Sector Management Quality Award

ก. ผลลัพธ์ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัว วัดหรื อตัว ชี้วัดที่ส าคัญของด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ดังกล่าวกับระดับความพึงพอใจของคู่แข่งและส่ว น
ราชการอื่นที่มีบริการที่คล้ายคลึงกัน (*)
(4) กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการให้ความสาคัญและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร: ผลกำรดำเนินกำรด้ำนบุคลำกรเป็นอยำงไร
ให้สรุปผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกรที่สำคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน และกำรทำให้
บุคลำกรมีควำมผูกพัน แสดงผลลัพธ์จำแนกตำมควำมหลำกหลำยของแตละกลุมและประเภทของบุคลำกร
(*) รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมำะสม
ก. ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร
(5) ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังบุคลำกร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร รวมถึงกาลังคนของ
ส่วนราชการ และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร
(6) บรรยำกำศกำรทำงำน
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านบรรยากาศการทางาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิ
ภาพการบริการ และสิทธิประโยชน์สาหรับบุคลากร
(7) กำรทำให้บุคลำกรมีควำมผูกพัน
- ตัววัดหรื อตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการทาให้บุคลากรมีความผู กพันกับส่วนราชการและทาให้
ส่วนราชการประสบความสาเร็จ
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านความพึงพอใจของบุคลากร
(8) กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรพัฒนำผู้นำของสวนรำชกำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการพัฒนาบุคลากร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการพัฒนาผู้นาของส่วนราชการ
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7.4 ผลลั พธ์ ด้ ำ นกำรน ำองค์ก ำรและกำรก ำกั บดู แ ล: ผลลัพ ธ์ ด้ ำ นกำรน ำองค์ก ำรและกำรกำกับ ดูแ ล
ส่วนรำชกำรเป็นอยำงไร
ให้สรุปผลลัพธ์ที่สำคัญด้ำนกำรนำองค์กำรโดยผู้บริหำรของสวนรำชกำรและด้ำนกำรกำกับดูแล
ส่วนรำชกำร รวมทั้งควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรประพฤติปฏิบัติ อย่ำงมี
จริยธรรม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ แสดงผลลัพธ์จำแนกตำมหน่วยงำน
ของส่วนรำชกำร (*)
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กำร กำรกำกับดูแลองค์กำร และคุณูปกำรที่มีต่อสังคม
(9) กำรนำองค์กำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของการสื่อสารของผู้บริหารของส่วนราชการ และการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม
สู่การปฏิบั ติ การกระตุ้นให้ เกิดการสื่ อสารในลั กษณะสองทิศทาง และการทาให้เกิดการ
ปฏิบัติการอย่างจริงจัง
(10) กำรกำกับดูแลองค์กำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการกากับดูแลส่วนราชการและความรับผิดชอบด้านการเงินทั้ง
ภายในและภายนอก
(11) กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ
- ตั ว วั ด หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามหรื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ เ หนื อ กว่ า ข้ อ ก าหนดด้ า น
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
(12) กำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม ควำมโปรงใส และจริยธรรม
- ตัว วัดหรื อตัว ชี้วัดที่ส าคัญ ของการประพฤติปฏิบัติต ามหลั กนิติธ รรม ความโปร่งใส และ
มีจริยธรรม
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้บริหารของส่วน
ราชการและต่อระบบการกากับดูแลส่วนราชการ
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของพฤติกรรมที่ละเมิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(13) สังคมและชุมชน
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดสำคัญด้ำนกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมของส่วนรำชกำรแล้วส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม กำรสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน
7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต: ผลกำรดำเนินกำรด้ำนงบประมำณ
กำรเงิน และกำรเติบโต มีอะไรบ้ำง
ให้สรุปผลลัพธ์ กำรด ำเนินกำรที่สำคัญด้ำ นงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต แสดงผลลัพธ์
จำแนกตำมพันธกิจ กำรบริกำร หรือกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)
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ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต
(14) ผลกำรดำเนินกำรด้ำนงบประมำณ และกำรเงิน
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน รวมถึงตัววัด
โดยรวมด้านการบริหารงบประมาณ
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลตอบแทนจากโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ และผลการดาเนินการ
ด้านกองทุน (*)
(15) กำรเติบโต
- ตั ว วั ด หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ของผลการด าเนิ น การด้ า นการเติ บ โตของส่ ว นราชการ
และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
7.6 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน (คุณภำพ ประสิทธิภำพ
ต้นทุน): ผลกำรดำเนินกำรด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและระบบปฏิบัติกำร
ให้สรุปผลลัพธ์กำรดำเนินกำรที่สำคัญด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำรที่สำคัญ
รวมทั้งผลลัพธ์ของกำรควบคุ มคุณภำพ ประสิทธิภำพ และต้นทุน ตัววัดหรือตัวชี้วัดของกำรเตรียมพร้อม
เพื่อภัยพิบัติ และภำวะฉุกเฉิน และกำรจัดกำรหวงโซ อุปทำน และกำรจัดกำรนวัตกรรม แสดงผลลัพธ์
จำแนกตำม พันธกิจ กำรบริกำร หรือกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(*)
ก. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบัติกำร
(16) ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการทางาน
และกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ รวมทั้งคุณภาพ รอบเวลา การปรับปรุง การลดต้นทุน
และตัววัดอื่น ๆ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของกระบวนการ
(17) กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน
- ตั ว วั ด หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ของประสิ ท ธิ ผ ลของส่ ว นราชการในด้ า นความปลอดภั ย
และการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ายอุปทำน
(18) กำรจัดกำรเครือข่ายอุปทำน
- ตั ว วั ด หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ส ำคั ญ ของผลกำรด ำเนิ นกำรด้ ำนเครื อข่ ำยอุ ปทำน เช่ น กำรมี ส่ วนร่ วมของ
เครือข่ำยอุปทำนที่สนับสนุนให้กำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรบรรลุผล
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หมำยเหตุ 7.1
7.1 การนาเสนอผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ควรเป็นประโยชน์ต่อการนาไปวิเคราะห์
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และการบรรลุพันธกิจหลักขององค์การ และควรเป็น
พื้นฐานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลลัพธ์ในหัวข้ออื่น ๆ
(1) ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของการดาเนินการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ ควรเป็นตัววัดที่บอก
ผลลั พธ์ ข องการด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ หลั ก ของส่ ว นราชการ และตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พันธกิจหลักของกรมสรรพากร คือ การจัดเก็บภาษีให้ได้ตาม
เป้าหมาย ตัววัดที่แสดงคืออัตราภาษีที่จัดเก็บต่อเป้าหมายในแต่ละปี เป็นต้น
ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านการบูรณาการกับส่วนราชการอื่น ควรเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
ต่อส่วนราชการ หรือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และควรสอดคล้องกับกระบวนการที่
ระบุไว้ในหัวข้อ 6.1
(2) ตัววัดหรือตัวบ่งชี้แสดงถึงความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ควรมีความเชื่อมโยง
กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ระบุไว้ใน 2.1ข (5) และตัววัดผลการดาเนินการและ
ผลที่คาดการณ์ไว้ของแผนปฏิบัติการที่ระบุไว้ใน 2.2 ก (11) และ (12) ตามลาดับ
ตัว วัดหรื อ ตัว ชี้วัดที่ส าคัญของการเสริม สร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลั กของส่ ว นราชการ
ควรสอดคล้องกับแผนการลงทุนด้านทรัพยากร เทคโนโลยี และด้านบุคลากร (*)
หมำยเหตุ 7.2
(3) ผลลั พธ์ด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผู กพันของผู้ รับบริการและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานไว้ในหัวข้อนี้ ควรเชื่อมโยง
กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในลักษณะสาคัญองค์การ ข้อ 1.ข
(7) และหมวด 3 รวมทั้งวิธีการในการใช้ค้นหาสารสนเทศและข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.1
ตัววัดและตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลผลิตและการบริการ
ของส่ ว นราชการ เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ของคู่แข่ง และของส่ ว นราชการในระดับที่ เทียบเคียงกันได้
อาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของคู่แข่ง/คู่เทียบ และจากส่วนราชการอื่น ๆ
(4) ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการให้ความสาคัญและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย อาจรวมถึงการให้ความร่วมมือของภาคประชาชน ประสิทธิผลของการสร้างเครือข่าย
หมำยเหตุ 7.3
7.3 ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อนี้ควรสัมพันธ์กับกระบวนการที่รายงานไว้ในหมวด รวมทั้งตอบสนองต่อ
ความจาเป็นของกระบวนการทางานที่สาคัญที่อธิบายไว้ในหมวด 6 และต่อแผนปฏิบัติการของส่วน
ราชการ และแผนด้านบุคลากรตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 2.2
ส่วนราชการซึ่งต้องอาศัยอาสาสมัคร ควรรายงานผลลัพธ์ของบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครด้วย (*)
(5) การตอบหัวข้อนี้ ควรรวมถึงผลลัพธ์ของตัววัดและตัวชี้วัดตามที่ตอบไว้ในหัวข้อ 5.2 ก
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หมำยเหตุ 7.4
7.4 การรายงานในหัวข้อนี้ ควรสัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1
การรายงานในหัวข้อนี้ อาจรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและความเสี่ยง คาแนะนาที่
สาคัญของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก และการตอบสนองของผู้บริหารในเรื่องดังกล่าว
(11) ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย ควรเป็นผลลัพธ์ตามข้อกาหนดที่ระบุไว้
ในหัวข้อ 1.2 ข ผลลัพธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร (ตัวอย่างเช่น การรายงาน
การเกิดอุบัติเหตุในงาน) ควรรายงานไว้ในหัวข้อ 7.6 ก (16) และหัวข้อ 7.3 ก (6)
(12) ตัวอย่างตัววัดของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยให้ดู
หมายเหตุของหัวข้อ 1.2 ข (9)
(13) การรายงานในหัวข้อนี้ ควรครอบคลุมถึง คุณูปการที่มีต่อสังคมตามที่รายงานในหัวข้อ 1.2 ค (10)
รวมถึงการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญของส่วนราชการตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 1.2 ค (11) ตัววัดการ
สนับสนุนให้เกิดความผาสุกของสังคมอาจรวมถึงการลดการใช้พลังงาน การลดปริมาณของเสียที่
ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ การลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย และทางเลือกอื่นสาหรับการ
อนุรักษ์ทรัพยากร (เช่น เพิ่มการประชุมทางไกลแบบภาพและเสียง) และการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ 7.5
7.5 การรายงานในหัวข้อนี้ ควรรวมถึงตัววัดโดยรวมด้านประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ ผลตอบแทน
ทางการเงิน ผลตอบแทนจากโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ ผลตอบแทนด้านการลงทุน การเติบโตในด้านการ
บริการและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ
(14) ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน อาจรวมถึงตัววัดที่วัด
เกี่ยวกับผลการดาเนินการเทียบกับงบประมาณ (Performance to Budget) ทุนสารอง (Reserve
Funds) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารต่องบประมาณที่ได้รับ การเติบโตของกองทุน ต้นทุนด้านการ
ระดมทุนต่อทุน ที่ระดมได้ เงินบริ จาคเพื่อการกุศลหรือเงินช่ว ยเหลือ (Charitable Donations or
Grants) รายได้ที่จัดเก็บได้ต่อหน่วยบริการ ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อ
การลงทุน (ROI)
(15) ตัววัดหรือตัว ชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านการเติบโตของส่วนราชการ และการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน อาจรวมถึงตัววัดที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของผู้มารับบริการและกลุ่ม
ผู้รับบริการ อัตราการเติบโตของจานวนและลักษณะการให้บริการ ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การบริการและการผลิตผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งต้นทุน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
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หมำยเหตุ 7.6
(16) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ควรเชื่อมโยงกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ระบุไว้ในลักษณะสาคัญ องค์การ ข้อ 3.1 ข (7)
โดยอ้างอิง ตามสารสนเทศที่รวบรวมไว้ในกระบวนการหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้
ควรตอบสนองปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ปัจจัยต่าง ๆ ที่
ระบุไว้ในลักษณะสาคัญของส่วนราชการ ข้อ 1 ข (7) และหัวข้อ 3.2 ก
ตัว วัดและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประสิทธิผลของกระบวนการทางาน อาจรวมถึงการลดของเสี ย
ผลลัพธ์ของการสร้างนวัตกรรมของผลผลิต บริการ และกระบวนการ การลดความซับซ้อนของภาระ
งานภายในและการจาแนกภาระงาน การปรับปรุงการวางผังงาน การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการ
บังคับบัญชา
(17) ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของประสิทธิผลของกระบวนการในด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อม
ต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของส่วนราชการ เช่น อุบัติการณ์ของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ประสิทธิภาพของการซ้อมรับภาวะฉุกเฉิน การประเมินผลระบบความปลอดภัย เป็นต้น
(18) ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่เหมาะสมของผลการดาเนินการด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน อาจรวมถึงผลการ
ตรวจสอบผู้ ส่งมอบและพัน ธมิตร (Supplier and Partner Audits) การส่ งมอบที่ทันเวลา ผลการ
ตรวจสอบจากภายนอกที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับด้านผลผลิต การบริการ และกระบวนการ รวมถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์ประกอบย่อยในการให้บริการของผู้ส่งมอบที่มีต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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ระบบกำรให้คะแนน
การให้ คะแนนเป็น รูป แบบของการประเมินระดับพัฒนาการของการดาเนินการของส่ ว นราชการ
ตามแนวทางของ PMQA และเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลั บแก่องค์การเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาผลการประเมิน
ต่อการตอบข้อกาหนดในแต่ละหัวข้อจึงขึ้นกับส่วนราชการและหน่วยงานกากับในการนาไปใช้ประโยชน์
ในการประเมินระดับพัฒนาการตามแนวทางการดาเนินการที่ส่วนราชการได้ตอบข้อกาหนดในแต่ละ
หั ว ข้ อ ของเกณฑ์ ให้ ป ระเมิ น ใน 2 มิ ติ คื อ กระบวนการ (หมวด 1 - 6) และผลลั พ ธ์ (หมวด 7) โดยใช้
แนวทางการให้คะแนนสาหรับหมวด 1 - 6 แนวทางการให้คะแนนสาหรับหมวด 7 โดยพิจารณาสารสนเทศที่
เชื่อมโยงกับข้อกาหนดของหัวข้อดังนี้
 ปัจจัยหลักในการดาเนินการของส่วนราชการซึ่งนาเสนอไว้ในลักษณะสาคัญขององค์การ
 ระดับ พัฒ นาการของแนวทางต่าง ๆ ความครอบคลุ มของการไปสู่ การปฏิบัติ ความเข้มแข็งของ
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการปรับปรุง รวมทั้งของผลลัพธ์ที่นาเสนอ

มิติกำรให้คะแนน
กระบวนกำร (หมวด 1-6)
“กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่ส่วนราชการใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ
ในหมวด 1 - 6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการได้แก่ A (Approach) – แนวทาง D (Deployment)
– การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ L (Learning) – การเรียนรู้ และ I (Integration) – การบูรณาการ การรายงาน
ป้อนกลับตามแนวทาง PMQA สะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ การให้คะแนน
หั ว ข้ อในหมวด 1 - 6 เป็ น ภาพรวมซึ่ งมี พื้ นฐานจากผลการด าเนิ นการโดยรวม ภายใต้ ปั จจั ย ทั้ ง 4 ด้ า น
ของกระบวนการ (ADLI)
A (Approach) – “แนวทำง” หมายถึง
 วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติการของส่วนราชการ
 ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่านั้น
 ระดั บ ของการที่ แ นวทางนั้ น ถู ก น าไปใช้ ซ้ าได้ และบนพื้ น ฐานของการใช้ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ
ที่เชื่อถือได้ (ซึ่งหมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบ)
D (Deployment) – “กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
 การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสาคัญต่อส่วนราชการ
 การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา
 การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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L (Learning) – “กำรเรียนรู้” หมายถึง
 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น ผ่านวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง
 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างก้าวกระโดด โดยการใช้นวัตกรรม
 การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรั บปรุงที่ดี ขึ้นและนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องภายในส่วนราชการ
I (Integration) – “กำรบูรณำกำร” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
 แนวทางที่ใช้สอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ในลักษณะสาคัญ ขององค์การ
และข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 ถึง หมวด 6
 การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกันทั้งระหว่างกระบวนการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ
 แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติ มีความสอดคล้องกลมกลืน
กันในทุกกระบวนการและทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์การ
ในการประเมินให้คะแนนหัวข้อในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) พึงระลึกไว้เสมอว่า แนวทางการ
นาไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ และบูรณาการ มีความเชื่อมโยงกัน การอธิบายเกี่ยวกับแนวทางต้องระบุถึงการ
น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดรั บ กั บ ความต้ อ งการเฉพาะของหั ว ข้ อ และของส่ ว นราชการ เมื่ อ กระบวนการมี
พัฒนาการมากขึ้น คาอธิบ ายควรครอบคลุมถึงวัฏจักรของการเรียนรู้ (ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรม) ทั้งนี้
รวมถึงการบูรณาการกับกระบวนการ และหน่วยงานอื่น ๆ
ผลลัพธ์ (หมวด 7)
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดาเนินการของส่วนราชการ ในการบรรลุตาม
ข้อกาหนดในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ Le (Level) – ระดับ T (Trends) –
แนวโน้ม C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ และ I (Integration) – การบูรณาการ การให้คะแนนหัวข้อใน
หมวด 7 เป็ นภาพรวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการดาเนินการโดยรวม โดยคานึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ของผลลั พธ์
(LeTCI)
Le (Level) – “ระดับ” หมายถึง
 ระดับของผลการดาเนินการในปัจจุบัน โดยใช้มาตรการวัดที่สื่อถึงความหมายที่มีนัยสาคัญ
T (Trends) – “แนวโน้ม” หมายถึง
 อัตราของการปรับปรุงผลการดาเนินการ หรือผลการดาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (เช่นความลาดชันของ
จุดที่แสดงข้อมูลบนแกนของเวลา)
 ความครอบคลุมของผลการดาเนินการ (เช่น ความครอบคลุมของการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติและการ
แบ่งปันบทเรียนอย่างกว้างขวาง)
C (Comparisons) – “กำรเปรียบเทียบ” หมายถึง
 ผลการดาเนินการของส่วนราชการ โดยเทียบกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับ
ส่วนราชการหรือองค์การอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
 ผลการดาเนินการของส่วนราชการเมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือกับองค์การชั้นนา
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I (Integration) – “กำรบูรณำกำร” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
 ตัววัดต่าง ๆ (จาแนกประเภท) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิตและบริการ กระบวนการ
และแผนปฏิ บั ติ การที่ ส าคั ญตามที่ ระบุ ไว้ ในลั กษณะส าคั ญขององค์ การและหั วข้ อที่ อยู่ ในหมวด
กระบวนการ (ในหมวด 1 ถึงหมวด 6)
 ผลลัพธ์รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้สาหรับผลการดาเนินการที่เชื่อถือได้
 ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ของ
ส่วนราชการ
ในการประเมิ น ให้ ค ะแนนหั ว ข้ อ หมวดผลลั พ ธ์ ค วรดู ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น การที่ มี ร ะดั บ แนวโน้ ม
การเปรี ยบเทียบที่เหมาะสมส าหรั บตัว วัดและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ตลอดจนดูความเชื่อมโยงกับความต้องการ
ที่สาคัญของส่วนราชการด้วย นอกจากนี้ยังควรแสดงข้อมูลให้ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ของการดาเนิ นการทั้งหมด
ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ผลของการถ่ า ยทอดไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และผลการเรี ย นรู้ ร ะดั บ องค์ ก าร
หากกระบวนการปรับปรุงได้ถูกนาไปถ่ายทอด และเผยแพร่อย่างกว้างขวางแล้ว ผลลัพธ์ที่ดีน่าจะต้องเกิดขึ้น

ขั้นตอนกำรพัฒนำไปสู่กระบวนกำรที่สมบูรณ์
เพื่อช่วยสนับสนุนการประเมินและให้คะแนนในหมวด 1- 6
1) ตั้งรับปัญหำ
(0-25%)

เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์และ
กำรปฏิบัติกำร
การปฏิ บั ติ การต่ าง ๆ มี ลั กษณะเป็ นกิ จกรรมมากกว่ าเป็นกระบวนการ และส่ วนใหญ่
จะตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการกาหนดเป้าประสงค์ที่ดี

(2) แนวทำงที่เริ่มเป็นระบบ
(30-45%)

เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์และ
กำรปฏิบัติกำร
ส่วนราชการเพิ่งเริม่ ต้นการปฏิบัตกิ ารต่าง ๆ ด้วยการใช้กระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ มีการ
ประเมินผล มีการปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
ส่วนราชการ มีการกาหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ
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(3) แนวทำงสอดคล้องไปใน
ทิศทำงเดียวกัน
(50-65%)

เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์และ
กำรปฏิบัติกำร
การปฏิ บั ติ การมี ลั กษณะเป็ นกระบวนการที่ สามารถท าซ้ าได้ และมี การประเมิ นผล
อย่างสม่าเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบ่งปันการเรียนรู้และมีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
สาคัญของส่วนราชการ

(4) แนวทำงที่มี
กำรบูรณำกำร
(70-100%)

เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์และ
กำรปฏิบัติกำร
การปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ และมีการประเมินผลอย่าง
สม่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นที่ได้รับผลกระทบ มีการวิเคราะห์ การสร้างนวัตกรรม การแบ่งปันสารสนเทศและการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ มี การใช้ กระบวนการและตั ววั ดในการติ ดตามความก้ าวหน้ าของ
เป้าประสงค์ที่สาคัญเชิงยุทธศาสตร์และของการปฏิบัติการ

“ควำมสำคัญ” องค์ประกอบสำคัญในกำรประเมิน
องค์ประกอบสาคัญอันหนึ่งในการประเมินตามเกณฑ์ PMQA คือต้องพิจารณาว่ากระบวนการและ
ผลลัพธ์ที่รายงานไว้มีความสาคัญต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการเพียงใด ส่วนราชการควรระบุเรื่องที่เห็นว่า
ส าคั ญ ที่ สุ ด ไว้ ใ นลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก ารและในหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ เช่ น 2.1, 2.2, 3.2, 5.1 5.2 และ 6.1
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความต้องการที่สาคัญของผู้รับบริการ สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความต้องการ
ของบุคลากร วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ และแผนปฏิบัติการ
กำรให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ
ควรยึดแนวทางดังต่อไปนี้
 กำรให้คะแนนในแตละหัวข้อ ก่อนอื่นให้กำหนดว่ำ
- ช่วงคะแนนใดอธิบายระดับความสาเร็จของส่วนราชการได้ใกล้เคียงที่สุด (เช่น 50 - 65%) คาตอบ
ในรายงานการประเมินตนเองของส่วนราชการ อาจยังมีความไม่สมบูรณ์ในบางปัจจัยที่ใช้ในการตรวจประเมิน
ในหมวด 1 – 6 (ADLI) หรือในหมวด 7 (LeTCI) ก็ได้ การประเมินระดับความสาเร็จของส่วนราชการเป็นการ
ประเมินภาพรวมของปัจจัยทั้ง 4 ของกระบวนการหรือปัจจัยทั้ง 4 ของผลลัพธ์ โดยไม่ได้เป็นการแจงนับหรือ
การเฉลี่ ยผลของการตรวจประเมินทีละปัจจัย แม้ในช่วงคะแนนที่ใกล้เคียงที่สุดก็ยังอาจมีบางมิติของการ
ประเมินที่มีความแตกต่าง
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 พิจำรณำช่วงคะแนนที่สูงขึ้นและต่ำกว่ำอีกหนึ่งระดับ
- เมื่อกาหนดช่วงคะแนนแล้ว การตัดสินใจว่าจะให้คะแนนจริงเท่าไร ให้พิจารณาว่าผลการประเมินใน
หัวข้อนั้น ๆ ใกล้กับเนื้ อหาที่อธิบายในช่วงคะแนนที่สู งขึ้นไปหรือต่าลงเพียงใด ในการให้คะแนนให้เข้าใจ
ความหมายของค่ากลางดังนี้
- คะแนนร้อยละ 50 ของกระบวนการ แสดงว่า มีแนวทางที่ตอบสนองข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
นั้นมีการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาในหน่วยงานส่วนใหญ่ และได้ผ่านรอบของการปรับปรุง
และการเรียนรู้มาบ้างแล้ว รวมทั้งตอบสนองความต้องการที่สาคัญของส่วนราชการ หากจะได้คะแนนที่สูงกว่า
นี้ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นผลที่ดีขึ้น เช่น มีการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมมากขึ้น มีการ
เรียนรู้ขององค์การอย่างมีนัยสาคัญ/ชัดเจน และมีการบูรณาการมากขึ้น
- คะแนนร้อยละ 50 ของหมวด 7 แสดงว่า มีผลการดาเนินการในระดับที่ดีอย่างชัดเจน มีแนวโน้มที่ดี
พร้อมด้วยข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมในผลลัพธ์เกือบทุกตัวในหัวข้อนั้น และที่มีความสาคัญต่อพันธกิจ
หรือภาระหน้าที่ของส่วนราชการ หากจะได้คะแนนสูงกว่านี้ส่วนราชการต้องมีอัตราการปรับปรุง และ/หรือ
ระดับของผลการดาเนินการที่ดีขึ้น มีผลการดาเนินการเชิงเปรียบเทียบที่เหนือชั้นขึ้น รวมทั้งมีความครอบคลุม
และมีการบูรณาการกับข้อกาหนดหรือพันธกิจของส่วนราชการมากขึ้น

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
Public Sector Management Quality Award

83

แนวทำงกำรให้คะแนน สำหรับหมวด 1-6
คะแนน
0% หรือ5%

10%,15%,
20% หรือ
25%

30%, 35%,
40%หรือ
45%
50%,55%,
60% หรือ
65%

70%,75%,
80% หรือ
85%

90%, 95%
หรือ 100%
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คำอธิบำย
A: ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศไม่ชัดเจน
D: ไม่มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา
I : ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์การ แต่ละพื้นที่หรือหน่วยงาน
ดาเนินการอย่างเอกเทศ
A: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ
D: การนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพื้นที่หรือหน่วยงานซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อนั้น
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดทั่วไปในการปรับปรุง
I : มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหน่วยงานอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน
แก้ปัญหา
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดพื้นฐานของหัวข้อ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางพื้นทีห่ รือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น
L: แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญ
I : แนวทางเริ่มมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของส่วนราชการ ตามที่ระบุไว้ในลักษณะสาคัญ
ขององค์การและในเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อ
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้การปฏิบัติอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือ
บางหน่วยงาน
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ
ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ
I : แนวทางมีความสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมของส่วนราชการ ตามที่ระบุไว้ในลั กษณะสาคัญของ
องค์การและในเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดต่าง ๆ ของหัวข้อ
D: มี ก ารน าแนวทางไปถ่ า ยทอดเพื่ อ ไปปฏิ บั ติเ ป็ น อย่า งดี โดยไม่มี ค วามแตกต่ างของการปฏิ บัติ อ ย่ า ง
มีนัยสาคัญ
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง มีการเรียนรู้ในระดับองค์การ รวมถึง
การสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเป็นผลจากการ
วิเคราะห์และการเรียนรู้ระดับองค์การ
I : แนวทางมีการบูรณาการกับความต้องการของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไว้ใน
ลักษณะสาคัญขององค์การและในเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
A: แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดต่าง ๆ ของหัวข้อ
อย่างสมบูรณ์
D: มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สาคัญใน
พื้นที่หรือหน่วยงานใด ๆ
L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ในระดับองค์การ
ผ่านการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่ องมือ สาคัญที่ ใช้ทั่ วทั้ งองค์ การ มี หลักฐานชัดเจนของการพัฒ นาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์การ อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และแบ่งปัน
I : แนวทางมีการบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่
ระบุไว้ในลักษณะสาคัญขององค์การและในเกณฑ์หมวดอื่น ๆ
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แนวทำงกำรให้คะแนน สำหรับหมวด 7
คะแนน
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40%หรือ
45%

50%,55%,
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65%

70%,75%,
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85%

90%, 95%
หรือ 100%

คำอธิบำย
Le: ไม่มีการรายงานผลลัพธ์การดาเนินการของส่วนราชการ และ/หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รายงานไว้
T: ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือข้อมูลที่มีแสดงแนวโน้มในทางลบ
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจและความต้องการของส่วนราชการ
Le: มีการรายงานผลลัพธ์การดาเนินการของส่วนราชการเพียงบางเรื่องที่สาคัญต่อส่วนราชการ ตามที่
ระบุไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ และเริ่มมีระดับผลการดาเนินการที่ดีในบางเรื่อง
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลน้อยเรื่อง บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ
C: ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
I : มีการรายงานผลลัพธ์น้อยเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจและความต้องการของส่วนราชการ
Le: มีการรายงานถึงระดับผลลัพธ์การดาเนินการที่ดีในบางเรื่องที่สาคัญต่อส่วนราชการ ตามที่ระบุไว้
ในข้อกาหนดของหัวข้อ
T: มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี
C: แสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบในบางเรื่อง
I : มีก ารรายงานผลลัพ ธ์ใ นหลายเรื่อ งที่มีค วามสาคัญ ต่อ การบรรลุพัน ธกิจ และความต้อ งการของ
ส่วนราชการ
Le: มีการรายงานถึงระดับผลลัพธ์การดาเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความสาคัญต่อส่วนราชการ
ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อ
T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ
C: ผลการดาเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง
I : มีการรายงานผลลัพธ์การดาเนินการของส่วนราชการ ในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการ
Le: มีการรายงานผลลัพธ์การดาเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัวข้อเป็น
ส่วนใหญ่
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ
C: มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลลัพธ์การดาเนินการในปัจจุบันเป็นจานวนมากหรือส่วนมาก
กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้นาในเรื่องต่าง ๆ และมีผลการ
ดาเนินการที่ดีมาก
I : มีการรายงานผลลัพธ์การดาเนินการของส่วนราชการ ในข้อกาหนดที่สาคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติการ
Le: มีการรายงานผลลัพธ์การดาเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสาคัญต่อข้อกาหนดของหัว ข้อ เป็น
ส่วนใหญ่
T: สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องสาคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ
C: แสดงถึงความเป็นผู้นาและเป็นระดับเทียบเคียงให้ส่วนราชการอื่นในหลายเรื่อง
I : มีการรายงานผลลัพธ์การดาเนินการของส่วนราชการ ในข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ
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แนวทำงกำรตอบเกณฑ์ PMQA
แนวทางต่ อ ไปนี้ จ ะช่ ว ยให้ ส่ ว นราชการ สามารถตอบข้ อ ก าหนดทั้ ง 18 หั ว ข้ อ ในเกณฑ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิผลที่สุด ควรดูระบบการให้คะแนนรวมทั้งขั้นตอนการพัฒนาไปสู่กระบวนการที่สมบูรณ์ควบคู่กันไป
ซึ่ง จะท าให้ เ ข้า ใจ การใช้ เกณฑ์นี้ แ ละการประเมิ น ระดั บการพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็น เลิ ศ และผ ลส าเร็จ ของ
ส่วนราชการ
แนวทำงทั่วไป
1. เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะให้ภาพทั้งหมดเกี่ยวกับเกณฑ์ดังนี้:
 เนื้อหาและโครงสร้างของเกณฑ์
 ระบบการให้คะแนน
 คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวข้อ
 อภิธานศัพท์
2. ทำควำมเข้ำใจวิธีอ่ำนและกำรตอบข้อกำหนดของหัวข้อต่ำง ๆ
ให้ ท บทวนโครงสร้ า งของเกณฑ์ แ ละรู ป แบบหั ว ข้ อ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ส่ ว นต่ า ง ๆ ของหั ว ข้ อ และ
ความสาคัญของแต่ละส่วน ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อกาหนดโดยรวมของหั วข้อ และข้อกาหนดต่าง ๆ
ที่อยู่ในประเด็นที่ควรพิจารณาและหมายเหตุของแต่ละหัวข้อ
ข้อ ก าหนดโดยรวมคื อ เนื้ อ หาหลั ก ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องในหั ว ข้ อ นั้ น ควรท าความเข้ า ใจกั บ ข้ อ ก าหนด
โดยรวมก่อน เริ่มต้นอ่านเนื้อหาละเอียดของข้อคาถามในแต่ละประเด็น
ข้อกาหนดของหัวข้อในประเด็นที่ควรพิจารณาจะอยู่ในรูปแบบคาถาม ซึ่งบางข้อ (วงเล็บคาถาม)
จะมีหลายคาถาม แต่ทุกคาถามจะสนับสนุนการตอบคาถามให้ครบถ้วนในข้อคาถามนั้น ทั้งนี้ส่วนราชการ
ไม่จาเป็นต้องตอบคาถามแต่ละข้อแยกกันคาถามต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยชี้แนะให้ความหมายของสารสนเทศที่ต้อง
ตอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนราชการอาจรวมตอบคาถามต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นการพิจารณาเดียวกันตามความ
เหมาะสม เพื่อตอบเนื้อหาหลักของข้อกาหนดโดยรวมของหัวข้อนั้น
3. ทบทวนแนวทำงกำรให้คะแนน
ในการเตรียมคาตอบของหัวข้อต่าง ๆ ส่วนราชการต้องพิจารณาทั้งเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน
ทั้งนี้เพราะแนวทางการให้คะแนนนั้นนอกจากจะเสริ มข้อกาหนดในหัวข้อกระบวนการ (หมวด 1 - 6) แล้ว
ยังให้ความสาคัญกับระดับ พัฒ นาการของแนวทาง ความครอบคลุ มของการนาแนวทางดังกล่ าวไปปฏิบัติ
ขอบข่ายของการเรียนรู้และการบูรณาการกับองค์ประกอบอื่น ๆในระบบการจัดการผลการดาเนินการของ
ส่วนราชการ
ในทานองเดียวกันเพื่อเสริมข้อกาหนดในหัวข้อผลลัพธ์ (หมวด 7) แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์ยัง
เน้นถึงระดับผลลัพธ์การดาเนินการในปัจจุบัน ความสาคัญของแนวโน้มของผลลัพธ์ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ที่เกี่ย วข้องการบู ร ณาการกั บ องค์ป ระกอบส าคัญในระบบการจั ดการผลการด าเนิน การของส่ ว นราชการ
และความเข้มแข็งของการกระบวนการปรับปรุง
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แนวทำงกำรตอบหัวข้อในหมวดกระบวนกำร
คาตอบของหัวข้อกระบวนการ (หมวด 1-6) ช่วยให้ส่วนราชการหรือผู้ประเมินภายนอกของส่วน
ราชการสามารถวิ นิ จ ฉัย กระบวนการที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ดกั บ ส่ ว นราชการ (ที่ ส่ งผลต่ อ การปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินการมากที่สุด และมีผลต่อผลลัพธ์และการดาเนินการที่สาคัญ) เนื้อหาและความสมบูรณ์ของคาตอบใน
แต่ละหัวข้อมีผลอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยและคุณภาพของข้อมูลป้อนกลับ ดังนั้น ส่วนราชการจึงควรตอบหัวข้อ
ต่าง ๆ โดยเน้นสารสนเทศของกระบวนการสาคัญเป็นหลัก ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. เข้ำใจควำมหมำยของคำว่ำ “อย่ำงไร”
คาถามที่ใช้คาว่า “อย่ำงไร” ส่วนราชการควรตอบคาถามดังกล่าวด้วยการนาเสนอสารสนเทศ
ของกระบวนการสาคัญที่แสดงถึงแนวทาง การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิ บัติ การเรียนรู้และการบูรณาการ (ADLI)
คาตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าว หรือให้เพียงแค่ตัวอย่างจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “สำรสนเทศที่ไม่ชัดเจน”ดังระบุ
ในแนวทางการให้คะแนน
- แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงที่เป็นระบบ
แนวทางที่เป็นระบบจะสามารถนาไปทาซ้าได้ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ หรืออีกนัย หนึ่งคือ แนวทางจะเป็นระบบได้ ถ้าสามารถประเมิน ปรับปรุง มีนวัตกรรมและแบ่งปัน
ความรู้ จนนาไปสู่การพัฒนาอย่างสมบูรณ์ขึ้น
- แสดงให้เห็นว่ำมีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
ในการตอบค าถามควรสรุ ป ให้ เ ห็ น ว่ า ได้ มี ก ารน าแนวทางไปใช้ ใ นส่ ว นต่ า ง ๆ ของ
ส่วนราชการ
- แสดงหลักฐำนให้เห็นว่ำมีกำรเรียนรู้
แสดงหลักฐานว่ามีวงจรการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งศักยภาพในการสร้าง
นวัตกรรม แสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งปัน การปรับปรุงกระบวนการกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ระดับองค์การ
- แสดงให้เห็นว่ำมีกำรบูรณำกำร
การบูรณาการเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและความกลมกลืนของกระบวนการ
แผน ตัววัด กิจกรรม และผลลัพธ์ ซึ่งนาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ
2. เข้ำใจควำมหมำยของคำว่ำ “อะไร”
คาถามที่ใช้คาว่า“อะไร” ในหัวข้อกระบวนการมีอยู่สองลักษณะ
 ลักษณะแรกเป็นการถามหาสารสนเทศพื้นฐานของกระบวนการสาคัญ ๆ และขั้นตอนการ
ด าเนิ น การ แม้ ว่ า การระบุ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะขั้ น ตอนจะมี ป ระโยชน์ แต่ ถ้ า ขาดข้ อ มู ล ส าคั ญ อื่ น ๆ
ก็ไม่สามารถวินิจฉัยหรือให้ข้อมูลป้อนกลับได้
 ลักษณะที่สองเป็นการถามหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผล แผน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์
หรื อตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๆ ของส่ วนราชการ คาถามในลักษณะนี้จะช่ว ยให้ส่ วนราชการสามารถแสดงความ
สอดคล้ อ งและการบู ร ณาการของระบบการจั ดการผลการด าเนิ น การของตนเองได้ ตั ว อย่ างเช่ น เมื่ อ
ส่วนราชการระบุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไว้อย่างไร แผนปฏิบัติการ ตัวชี้ วัดของผลการดาเนินการรวมทั้ง
ผลลัพธ์บางเรื่องที่นาเสนอไว้ในหมวด 7 ก็ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ด้วย
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3. แสดงให้เห็นว่ำมีจุดเน้นและควำมคงเส้นคงวำ
การแสดงให้เห็นว่ามีจุดเน้นและความคงเส้นคงวาของหัวข้อกระบวนการและการติดตามผลของตัว
วัดที่เกี่ยวข้องกันในหัวข้อผลลัพธ์ จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการดาเนินการที่ดีขึ้น คาตอบควรแสดงให้เห็น
ว่ามีจุดเน้นและความคงเส้นคงวาใน 4 เรื่องคือ
 ลักษณะสาคัญขององค์การควรระบุเรื่องที่มีความสาคัญต่อส่วนราชการไว้ให้ชัดเจน
 ในหมวดการวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ รวมถึ ง วั ตถุ ป ระสงค์เ ชิ ง ยุท ธศาสตร์ แผนปฏิ บัติ ก าร และ
สมรรถนะหลัก ควรระบุเรื่องที่ต้องการมุ่งเน้นที่สุด และควรอธิบายว่ามีการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างไร
 อธิบายการวิเคราะห์และทบทวนผลในระดับองค์การ (หัวข้อ 4.1) โดยนาเสนอวิธีการที่ส่วนราชการใช้
วิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลการดาเนินการเพื่อจัดลาดับความสาคัญ
 ในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (หมวด 2) และหมวดการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (หมวด 6)
ควรเน้นระบบงานและกระบวนการทางานที่สาคัญต่อผลการดาเนินการโดยรวมของส่วนราชการ

แนวทำงในกำรตอบหัวข้อในหมวดผลลัพธ์
การนาเสนอคาตอบของผลลัพธ์การดาเนินการ (หมวด 7) ควรเน้นตัววัด สารสนเทศ และตัวอย่าง
ที่แสดงถึงการรายงานด้านผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลและสมบูรณ์ มีดังนี้
1. ให้เน้นที่ผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญที่สุดของส่วนรำชกำร
การรายงานผลลัพธ์ควรครอบคลุมข้อกาหนดที่สาคัญที่สุดต่อความสาเร็จของส่วนราชการที่เน้นไว้ใน
ลักษณะสาคัญขององค์การ และในหมวดการนาองค์การ หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดการให้
ความส าคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หมวดการมุ่ ง เน้ น บุ ค ลากร และหมวดการ มุ่ ง เน้ น
ระบบปฏิบัติการ
2. แสดงระดับ แนวโน้มและกำรเปรียบเทียบผลลัพธ์ และแสดงให้เห็นว่ำมีกำรบูรณำกำร (LeTCI)
- ระดับของผลกำรดำเนินกำร โดยใช้มาตรวัดที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
- แนวโน้ม เพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์ อัตราการเปลี่ยนแปลง และขอบเขตของการถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วควรมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา เพื่อให้เห็นแนวโน้มชัดเจน ทั้งนี้ควร
แสดงผลการดาเนินการที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่ใช้ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ในอนาคต
ช่วงเวลาที่ใช้สาหรับข้อมูลแนวโน้ม ควรเหมาะสมกับตัววัดแต่ละตัวที่ได้รายงานไว้ สาหรับผลลัพธ์
บางตัวอาจจะต้องแสดงแนวโน้มนานถึง 5 ปีหรือกว่านั้น สาหรับผลลัพธ์ที่มีความสาคัญควรรายงานข้อมูลใหม่
ด้วยแม้ว่าจะยังไม่สามารถแสดงแนวโน้มหรือการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน ควรอธิบายสาเหตุของแนวโน้ม
ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งที่ดีและไม่ดี
- กำรเปรียบเทียบ เพื่อแสดงว่าผลลัพธ์ของส่วนราชการเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ของส่ วน
ราชการอื่นที่เหมาะสม
- กำรบูรณำกำร โดยรายงานผลลัพธ์ที่สาคัญทั้งหมดพร้อมการจาแนกอย่างเหมาะสม(ตัวอย่างเช่น
ตามกลุ่มของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้รับบริการอื่นที่สาคัญ บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มหลักสูตรและบริการ)
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ตอบคำถำมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. อ้ำงอิงหัวข้ออื่นตำมควำมเหมำะสม
การตอบคาถามในแต่ละหัวข้อควรมีความสมบูรณ์ในตัวเองให้มากที่สุด และควรสนับสนุนคาตอบที่
นาเสนอในหัว ข้ออื่น ๆ ด้ว ยการอ้างอิงถึงคาตอบในหั วข้ออื่นแทนการกล่าวซ้า ดังนั้นสารสนเทศเกี่ยวกับ
กระบวนการสาคัญจึงควรระบุไว้กากับหัวข้อที่เกี่ย วข้องโดยตรง ตัวอย่างเช่น ควรอธิบายรายละเอียดของ
ระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการเรียนรู้ในหัวข้อ 5.2 เมื่อมีการกล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรและการ
เรียนรู้ในที่อื่น ๆ อีกในรายงานก็ควรอ้างอิงว่าได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 5.2 โดยไม่ต้องให้รายละเอียดซ้า
2.ใช้รูปแบบที่กระชับ
ควรเขียนรายงานให้กระชับแต่ได้ใจความและอยู่ในกรอบของจานวนหน้าตามเงื่อนไขของการตรวจ
ประเมิน อาจใช้แผนภูมิ ตาราง และสัญลักษณ์ ในการนาเสนอสารสนเทศได้อย่างกะทัดรัด การจากัดจานวน
หน้าเป็นความตั้งใจที่จะบีบให้ส่วนราชการพิจารณาว่าสิ่งใดที่สาคัญที่สุดในการบริหารส่วนราชการและในการ
รายงานผลลัพธ์
3. กำรใช้กรำฟและตำรำง
ควรใช้กราฟและตาราง เพื่อรายงานผลลัพธ์จานวนมากอย่างกระชับ การแสดงผลลัพธ์ในช่วงเวลา
ระยะยาว หรือเปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่น ๆ ควร “ปรับให้เป็นฐานเดียวกัน ” (การนาเสนอเมื่อมีปัจจัย
ด้านขนาดมาเกี่ยวข้อง เช่ น การรายงานเป็นสัดส่วน) ตัวอย่างเช่น การรายงานแนวโน้มด้านความปลอดภัย
ในแง่ของ “จานวนวันทางานที่สูญเสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุต่อบุคลากร 100 คน” อาจมีความหมายที่ดีกว่าการ
รายงานเป็น “จานวนวันทางานที่สูญเสียไปทั้งหมด” หากจานวนบุคลากรมีการผันแปรในช่วงเวลานั้น หรือ
ส่วนราชการมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับส่วนราชการอื่นที่มีจานวนบุคลากรแตกต่างกัน

เนื้อหำที่เปลี่ยนจำกเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2558
จากปีแรกที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น และได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ นับเป็นเวลา 10 ปี
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาเกณฑ์ PMQA ฉบับปี พ.ศ. 2562 นี้เพื่อให้เนื้อหาเกณฑ์มีความทันสมัย และสามารถใช้
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระบบราชการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดสาคัญของการปรับเปลี่ยน ดังนี้
สำระสำคัญของเกณฑ์ฯ
1) เพื่อเป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถในการเป็นผู้นาขององค์การและแนวปฏิบัติที่นาไปสู่
ความเป็นเลิศ โดยต้องแสดงให้เห็นว่าผลการดาเนินการขององค์การเป็นเยี่ยมในระดับที่ประเทศชาติและคน
ทั่วไปยอมรับ รวมทั้ง การยอมรับในระดับสากล
2) เพื่อให้เกณฑ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมีความกระชับ สามารถนาไปใช้ให้ครอบคลุมได้ ในทุกประเภท
ของส่วนราชการ
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3) เพื่อทาให้ส่วนราชการเข้าใจทุกมุมมองของระบบบริหารจัดการที่บูรณาการ รวมถึงเป็นการยกระดับ
ความเข้ าใจและการเตรี ยมพร้ อมกั บระบบนิ เวศทางธุ รกิ จที่ ก าลั งเปลี่ ยนแปลง รวมถึ งวั ฒนธรรมขององค์ การ
การเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นน้าจรดปลายน้า และการคานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
โครงสร้ำงของเกณฑ์ PMQA ปี 2562

หลักคิด : 11 Core Values
1) มุมมองเชิงระบบ (เดิมอยู่ข้อ 11)
2) การนาองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
3) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
4) การให้ความสาคัญกับคน
5) การเรียนรู้ขององค์การและความสามารถในการปรับตัว
6) การมุ่งเน้นความสาเร็จ
7) การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
8) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9) คุณูปการต่อสังคม
10) การมีจริยธรรมและความโปร่งใส
11) การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
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ลักษณะสำคัญขององค์กำร

หมวด 1 กำรนำองค์กำร
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หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
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หมวด 3 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
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หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร
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หมวด 7 ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร
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ภำคผนวก 1
คำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวข้อ
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คำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวข้อ
P ลักษณะสำคัญขององค์กำร
ลักษณะสาคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สาคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ลักษณะสาคัญขององค์การแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ้นและเพื่อชี้นา และจัดลาดับ
ความสาคัญของสารสนเทศที่ส่วนราชการนาเสนอในหัวข้อในหมวด 1-7
ลักษณะสาคัญขององค์การจะทาให้ส่วนราชการเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งกาหนด
สภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม สภาพแวดล้อมในการแข่งขันและ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ มีผลกระทบต่อแนวทางการตัดสินใจในการดาเนินงานของส่วนราชการ
1. ลักษณะองค์กำร
เจตจานง
หัว ข้อ นี ้ก ล่า วถึง คุณ ลัก ษณะและความสัม พัน ธ์ที ่ส าคัญ ที ่ส ่ง ผลต่อ สภาพแวดล้อ มของส่ว น
ราชการ และยังกล่าวถึงระบบการกากับดูแลของส่วนราชการ
เจตจานงของหัวข้อนี้ คือ การกาหนดบริบทสาหรับส่วนราชการและสาหรับการตอบ ข้อกาหนดของ
เกณฑ์ในหมวด 1-7
ข้อสังเกต
 เข้ำใจส่วนรำชกำร การใช้ศัพท์ต่างๆ เช่น “เจตจานง” “วิสัยทัศน์” “พันธกิจ” “ค่านิยม” และ
“สมรรถนะหลั ก ” มี ค วามแตกต่ า งกั น ไป บางส่ ว นราชการอาจไม่ ใ ช้ ศั พ ท์ ดัง กล่ า วบางค า อย่ างไรก็ ต าม
ส่วนราชการต้องเข้าใจอย่างชัดเจนถึงแก่นสารที่สาคัญของตนเอง ภารกิจหลักที่ต้องทาและเป้าหมายที่ต้องการ
ก้าวไปถึงในอนาคต ความชัดเจนในเรื่องนี้จะช่วยให้ส่วนราชการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลต่ออนาคต และ
นาไปปฏิบัติต่อได้
 เข้ำใจสมรรถนะหลักของส่วนรำชกำร หัวใจของความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันของ
ส่ วนราชการคื อการก าหนดสมรรถนะหลั กที่ ชัดเจนและมี ความเข้ าใจอย่ า งถ่องแท้ในเรื่องดั งกล่ าว การน า
สมรรถนะหลักไปใช้ให้เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างในการบริหาร การรักษาสมรรถนะหลักของส่วนราชการ
ให้ทันต่อทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ทาให้เกิดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะหลักจะทาให้เกิดความยั่งยืน
 เข้ำใจสภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับของส่วนรำชกำร สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับ เป็นตัวกาหนดข้อกาหนดต่าง ๆ ของการดาเนินการของส่วนราชการและวิธีการที่ส่วนราชการใช้ใน
การบริหารจัดการ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญเพราะนอกจากจะทาให้สามารถตัดสินใจในเชิง
ยุทธศาสตร์และในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลแล้ว ยังทาให้ส่วนราชการเห็นว่าได้ดาเนินการเพียงเพื่อให้
เป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือดาเนินการ
ได้ดีกว่าข้อกาหนด ซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความเป็นส่วนราชการที่ชี้นาสังคม
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 ระบุบทบำทและควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรกำกับดูแล ส่วนราชการที่ดีจะมีระบบการกากับดูแลที่กาหนดไว้
เป็นอย่างดี โดยระบุชั้นการรายงานไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการกาหนดหน้าที่ของผู้นาระดับสูง และ
ระบบการกากับดูแลไว้อย่างชัดเจน ความเป็นอิสระและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการมักเป็นประเด็น
พิจารณาที่สาคัญในโครงสร้างระบบการกากับดูแลดังกล่าว
 เข้ำใจบทบำทของผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบอาจมีบทบาทอย่างยิ่งในกระบวนการที่สาคัญต่อการดาเนินการ
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถรักษาระดับหรือบรรลุถึงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน ข้อกาหนดสาหรับผู้
ส่ง มอบอาจรวมถึง การส่ง มอบที่ต รงเวลาหรือ ทัน การพอดี ความยืด หยุ่น การจัด บุค ลากรที่ผัน แปรได้
ความสามารถในการวิจัยและออกแบบ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมของกระบวนการและบริการอื่น ๆ รวมถึง
บริการตามความต้องการเฉพาะราย
2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร
เจตจานง
หัวข้อนี้ กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันที่ส่วนราชการดาเนินงานอยู่ ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของส่วนราชการ และยังกล่าวถึงแนวทางที่ส่วนราชการ ใช้ในการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการและทาให้เกิดการเรียนรู้ เจตจานงของหัวข้อนี้ คือการช่วยให้ส่วนราชการทาความเข้าใจความท้าทาย
ที่สาคัญของส่วนราชการ และระบบการทางาน เพื่อสร้างและรักษาความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ข้อสังเกต
 รู้จุดแข็ง จุดเปรำะบำง และโอกำสของส่วนรำชกำร ความรู้ในเรื่องจุดแข็ง จุดเปราะบาง และ
โอกาส ในการปรับปรุงและการเติบโตของส่วนราชการ มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จและความยั่งยืน
ของส่ ว นราชการ ความรู้ ใ นเรื่ อ งเหล่ านี้ ช่ ว ยท าให้ ส่ ว นราชการสามารถก าหนดผลผลิ ต และการบริ ก าร
กระบวนการทางาน สมรรถนะ และคุณลักษณะที่แสดงผลการดาเนินการซึ่ง
- เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของส่วนราชการ
- สร้างความแตกต่างในประสิทธิผล
- ช่วยรักษาความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
 รู้จักคู่แข่ง ความเข้าใจว่าคู่แข่งคือใคร มีจานวนกี่ราย และมี คุณลักษณะที่สาคัญอย่างไร เป็นสิ่ง
จาเป็นอย่างยิ่งในการกาหนดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของส่วนราชการและของประเทศ ส่วนราชการควร
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึง การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เกิดขึ้น
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันอาจรวมถึงวารสารทางวิชาการและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ รายงาน
ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น การประชุมสัมมนา เครือข่ายในท้องถิ่น และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆแหล่งข้อมูล
เปรียบเทียบอื่น ๆ อาจได้จากการเทียบเคียง เช่น ค่ามาตรฐานของของประเทศหรือภูมิภาค เครือข่ายความร่วมมือ
การเทียบเคียงในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค หรือกลุ่ม/หน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติที่ดาเนินงาน
 เข้ำใจควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร การดาเนินการของส่วนราชการในบรรยากาศ
ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น หมายถึ ง ส่ ว นราชการก าลั ง เผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการคงผลการดาเนินงานไว้และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น การเป็นผู้ นา
ด้านการสร้างเครือข่าย การบริการที่มีเอกลักษณ์ หรืออัตราส่วนของการให้บริการที่เหมาะสม ความท้าทาย
เหล่านี้อาจจะรวมถึง
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- ต้นทุนการดาเนินการที่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มหรือลดจานวนผู้มารับบริการ
- การปรับฐานการจัดเก็บภาษี หรือการจัดสรรงบประมาณที่ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพการแข่งขัน
- การนาเสนอโครงการ และการบริการใหม่หรือเพื่อทดแทน
- การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
- การมีคู่แข่งในการให้บริการ
- การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของรัฐหรือท้องถิ่น
- ความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะ
- การเกษียณของบุคลากร
 เตรียมพร้อมรับกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่ำงพลิกผัน การไม่ได้เตรียมพร้อมต่อการ
ปรั บ เปลี่ ย นเทคโนโลยี อ ย่ า งพลิ ก ผั น จั ด เป็ น ความท้ า ทายที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ซึ่งคุกคามต่อตาแหน่งในการแข่งขัน หรือการเติบโตของส่วนราชการ ตัวอย่างในอดีตของการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีอย่างพลิกผันดังกล่าว ได้แก่ คอมพิวเตอร์พีซีที่มาแทนเครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์มือถือที่กาลังมา
แทนที่ โ ทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์ส าธารณะ เครื่องโทรสารที่แย่งธุรกิจจากบริการการส่ งเอกสารข้ามคืน
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มาแทนที่ วิธีการติดต่อประเภทอื่นๆ ทั้งหมด ปัจจุบันส่ว นราชการต้องมีการ
สารวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ค้นพบความท้าทายเหล่านั้นได้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
หมวด 1 กำรนำองค์กำร
หมวดการนาองค์การกล่าวถึงวิธีการที่ผู้บริหารของส่วนราชการนาส่วนราชการ และวิธีการที่ระบบ
ธรรมาภิบาลของส่วนราชการ ชี้นาและทาให้ส่วนราชการมีความยั่งยืน
1.1 กำรนำองค์กำรโดยผู้บริหำรของส่วนรำชกำร
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึงประเด็นความรับผิดชอบที่สาคัญของผู้บริหารโดยมีเป้าหมายคือความสาเร็จและ
ยั่งยืนของส่วนราชการ
ข้อสังเกต
 บทบำทของผู้บริหำรของส่วนรำชกำร ผู้นาระดับสูงมีบทบาทหลักในการกาหนดค่านิยมและ
ทิศทาง การสื่อสาร การสร้างคุณค่าและทาให้เกิด สมดุลระหว่างคุณค่า สาหรับผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
และทาให้ส่วนราชการเกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง ความสาเร็จของส่วนราชการต้องอาศัยการมองการณ์
ไกล และความมุ่งมั่นให้เกิดการปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และการสร้างความยั่งยืนของส่วนราชการ ซึ่งต้อง
อาศัยการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการมอบอานาจในการตัดสินใจ ความคล่อ งตัว และการเรียนรู้ในระดับ
องค์การที่มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
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 ผู้บริหำรระดับสูงที่เป็นต้นแบบ ในส่วนราชการที่ได้รับการยอมรับนั้น ผู้นาระดับสูงจะมีความ
มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่สร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาผู้นาในอนาคตของ
ส่วนราชการ ให้รางวัลและยกย่องชมเชยผลงานของบุคลากร ผู้นาระดับสูงต้องสร้างความผูกพันด้วยตนเอง
กับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน รวมทั้ง ยกระดับทักษะด้านการนาของตนเอง เข้าร่วมในการ
เรียนรู้ระดับองค์การ การพัฒนาผู้นาในอนาคต การวางแผนระบบการพัฒนาผู้นาในอนาคต และการเข้าร่วมใน
โอกาสและกิจกรรมต่าง ๆ ในการย่องชมเชยบุคลากรการ การพัฒนาผู้นาในอนาคตอาจรวมถึงการสอนงาน
หรือการเข้าร่วมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นาส่วนราชการ
1.2 กำรกำกับดูแลองค์กำรและกำรสร้ำงคุณูปกำรต่อสังคม
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึง ประเด็นสาคัญ ๆ ในระบบการกากับดูแล รวมถึงการปรับปรุงการนาองค์การ
วิธีการที่ทาให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้ง วิธีการที่ทาให้ส่วน
ราชการบรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณูปการต่อสังคมที่สาคัญ
ข้อสังเกต
 กำรกำกับดูแลของส่วนรำชกำร หัวข้อนี้เน้นว่าส่วนราชการต้องมีระบบการกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล
ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ รับรู้เข้าใจ มีความโปร่งใส รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญได้ ระบบดังกล่าวควรมีอิสระในการทบทวนและตรวจสอบ
ส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินผลโดยการตรวจติดตามผลการดาเนินการของส่วนราชการและผู้ บริหารของ
ส่วนราชการ
 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย จริยธรรม และควำมเสี่ยง ในการจัดการและปรับปรุงผลการดาเนินการ
นั้นจาเป็นต้องมีการดาเนินการเชิงรุกในด้าน
(1) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(2) การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน
(3) ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
การที่จะมีผลการดาเนินการที่ดีในเรื่องดังกล่าวได้นั้น ส่วนราชการต้องกาหนดตัววัด หรือ ตัวชี้วัดที่ เหมาะสม
ที่ผู้บริหารส่วนราชการใช้ในการติดตามดู นอกจากนี้ส่วนราชการควรไวต่อความกังวลของสังคม ไม่ว่าประเด็น
ดังกล่าวจะถูกกาหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือไม่ ส่วนราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องพยายาม
ทาให้ดีกว่าข้อกาหนดและมีความเป็นเลิศด้านประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมในด้านต่าง ๆ
 ควำมกังวลของสังคม ส่วนราชการควรคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคม ซึ่งรวมถึง
ต้นทุนของการบริหารและการบริการ และระบบปฏิบัติการ ความเท่าเทียมและการเข้าถึง ได้อย่างทันการณ์
รวมทั้งมุมมองของสังคมต่อการดูแลทรัพยากรของส่วนราชการ
 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ การอนุรักษ์อาจดาเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดของเสีย การทดแทนสารเคมีอันตรายด้วยสารที่ละลายน้าได้ การอนุรักษ์พลังงาน และการ
ใช้พลังงานแหล่งสะอาด หรือการนาผลิตผลพลอยได้ (by product) หรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ (*)
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 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีความหมายมากกว่าการทาตามกฎระเบียบข้อบังคับเท่านั้น
ส่วนราชการไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็กมีโอกาสที่จะมุ่งเน้นและส่งเสริมระบบที่ดีทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ ที่ส่วนราชการอาจช่วยเหลือได้ รวมทั้งมีโอกาสในการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ ระดับและขอบเขต
ของการช่ว ยเหลือจะขึ้น กับขนาดและความสามารถของส่ วนราชการ ในปัจจุบัน การตัดสิ นใจที่จะทางาน
ร่วมกับองค์การใด ๆ มีแนวโน้มที่จะพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การนั้นมากขึ้น
 กำรสร้ำงคุณูปกำรต่อสังคม โดยผู้บริหารของส่วนราชการควรพิจารณาให้ความสาคัญในการมี
ส่วนร่วมกับสังคม การคานึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งผู้บริหารของส่วนราชการ
ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
 กำรสนับสนุนชุมชน ส่วนราชการควรพิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะหลักของส่วนราชการ ตัวอย่างเช่น
- การที่ส่วนราชการร่วมมือกับภาคธุรกิจและองค์การอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางให้ความรู้
การพัฒนาอาชีพ การเสริมสร้างรายได้ และการส่งเสริมสุขภาพ
- ความพยายามของส่วนราชการ ผู้ บริหาร และบุคลากร ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
ปรับปรุงการบริการชุมชน สภาพแวดล้อม และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ
หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
หมวดนี ้ กล่า วถึง วิธ ีที ่ส ่ว นราชการพัฒ นาวัต ถุป ระสงค์เ ชิง ยุท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิบ ัต ิก าร
นาแผนปฏิบัติการไปดาเนินการ ปรับเปลี่ยนเมื่อเกิดความจาเป็นและวัดความก้าวหน้า
หมวดนี้เน้นว่า ความยั่งยืนของส่วนราชการในระยะยาวและสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน เป็น
ประเด็น ท้า ทายเชิง ยุท ธศาสตร์สาคัญ ที่ต้อ งบูร ณาการเข้า กับ การวางแผนภาพรวมการ ดาเนิน การของ
ส่ว นราชการ การตัดสินใจเรื่องสมรรถนะหลักและระบบงานของส่วนราชการเป็นอีกเรื่องที่ต้องบูรณาการ
เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของส่วนราชการ ดังนั้น การตัดสินใจดังกล่าว จึงเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
ที่สาคัญ
ในขณะที่ส่วนราชการทั้งหลายมีความชานาญในการวางแผนยุทธศาสตร์มากขึ้ น แต่ความท้าทาย
ที่สาคัญ ยัง คงเป็น เรื่อ งการนาแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในสถานการณ์ที่ ส าธารณะผลัก ดัน ให้
ส่วนราชการมีความคล่องตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มิได้คาดคิด เช่น สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
หรือเทคโนโลยีที่พลิกผันซึ่งสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับผลการดาเนินการซึ่งเคยคาดการณ์ไว้ หัวข้อนี้
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความจาเป็นในการมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาแผน และขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ตามแผนของส่วนราชการ
เกณฑ์ PMQA นี้เน้นความเป็นเลิศ 3 ด้านหลักซึ่งมีความสาคัญต่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่
- ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็น
เลิศประการหนึ่ง โดยมุ่งเน้นกลไกในการผลักดันให้เกิดความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งการเติบโต ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความสาเร็จและความยั่งยืนของส่วนราชการ
- การปรับปรุงผลการดาเนินการและนวัตกรรม ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว การควบคุ มต้ น ทุน และการเสริม สร้ า งขี ดความสามารถในการปฏิ บัติ ก าร เช่น ความรวดเร็ ว
ความฉับไวในการตอบสนอง และความยืดหยุ่น นั้น เป็นการลงทุนที่เสริมความพร้อมให้กับส่วนราชการ
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- ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่วนราชการจาเป็นต้องดาเนินการเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระดับส่วนราชการและระดับบุคคล เกณฑ์เน้นว่าต้องปลูกฝังการปรับปรุงและ
การเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน ความสาคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ คือ การทาให้
ระบบงานและโครงการริ เ ริ่ ม ที่ ทาให้ เกิ ดการเรียนรู้ ทั้ งหลายสอดคล้ อ งไปในแนวทางเดีย วกั บทิศ ทางเชิ ง
ยุ ท ธศาสตร์ ของส่ ว นราชการ ด้ ว ยวิธี นี้ จึ งจะท าให้ มั่ นใจได้ว่ า การปรับ ปรุ งและการเรีย นรู้ ได้ เตรีย มและ
เสริมสร้างส่วนราชการให้พร้อมรับมือกับเรื่องที่มีความสาคัญ
หมวดนี้กล่าวถึงวิธีที่ส่วนราชการดาเนินการในเรื่อง
- การพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบส าคั ญ ในกระบวนการวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง โอกาส
ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
- การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทาให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและผ่านการเตรียม
ความพร้อมมาอย่างดีมีจานวนพอเพียง การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการระยะสั้นและระยะยาว
ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุน การพัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ส่งมอบและการสร้างผู้ให้ความร่วมมือ
รายใหม่
- การทาให้มั่นใจว่าการนาแผนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล คือ มีกลไกในการสื่อสารความต้องการ
และ ทาให้มีความความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูง
(2) ระดับของระบบงานและกระบวนการทางานที่สาคัญ
(3) ระดับหน่วยงาน พื้นที่ และระดับบุคลากร
ข้อกาหนดในหมวดนี้ กระตุ้นให้คิดและปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่จะนาไปสู่ความ
เป็นผู้นาที่โดดเด่นของส่วนราชการ ข้อกาหนดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีความฝ่ายวางแผน หรือวงรอบของ
การวางแผนที่ จ าเพาะเจาะจง รวมทั้งไม่ได้ห มายความว่าการปรับปรุงที่ดีขึ้นของส่ วนราชการ ควรมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้าได้ทั้งหมด ระบบการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลเกิดจากการผสมผสานการปรับปรุงในหลาย
รูปแบบและความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องมีแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ต้องจัดสรรทรัพยากรที่จากัดให้กับแผนการปรับปรุงที่หลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หรือ
นวัตกรรม ส่วนใหญ่การจัดลาดับความสาคัญมักคานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านต้นทุน โอกาส และภัยคุกคาม
เป็นหลัก อย่างไรก็ตามส่วนราชการยังอาจมีข้อกาหนดที่มีความสาคัญอื่น เช่น ความต้องการจาเพาะของกลุ่ม
ผู้รับบริการหรือความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งไม่ได้ขึ้นกับการพิจารณาเพียงต้นทุนอย่างเดียว
หมวด 3 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในหมวดของผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยนี้ กล่ าวถึ งวิ ธี การที่ ส่ วนราชการค้ นหา รวบรวม
สารสนเทศจากผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส วนได้ ส่ ว นเสี ย และน ามาก าหนดผลผลิ ตและบริ การเพื่ อตอบสนอง
ความต้ อ งการและความคาดหวั งของผู้ รั บ บริ การและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เหล่ านั้ น รวมถึ งวิ ธี ก ารจั ดการ
ความสั มพั นธ์ ความพึงพอใจและความผู กพั นกับผู้ รับบริการและผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย และการใช้สารสนเทศ
เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าการให้ความสาคัญดังกล่าวเป็นผลลัพธ์สาคัญอันหนึ่งของการเรียนรู้
ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสีย การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะนามาซึ่งสารสนเทศ
ที่นาไปสู่การกาหนดผลผลิตและบริการที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ส่งผลต่อ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในหลายกรณีสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งสัญญาณที่มีความหมาย ทั้งมุมมอง
พฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานการณ์ แนวโน้มความต้องการ ที่อาจส่งผลต่อ ความสาเร็จ
ในปัจจุบัน อนาคต และความยั่งยืนของส่วนราชการ
3.1 ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจตจานง
หัว ข้อนี้ กล่ าวถึงกระบวนการที่ส่ ว นราชการใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูล และสารสนเทศของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ สารสนเทศดังกล่าวเพื่อกาหนด จาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและระดับของกลุ่มเป้าหมาย และการนาข้อมูลมากาหนดผลผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น
ข้อสังเกต
 สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเลือกกลวิธีในการรวบรวมสารสนเทศของ
ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์ ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สื่ อสั งคมออนไลน์ ได้เข้ ามามีบ ทบาทมากขึ้นกั บสั งคมในปัจจุ บัน ทาให้ การได้มาซึ่ งสารสนเทศมี วิธีการที่
หลากหลาย รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สาหรับวิธีการที่ใช้กันบ่อย ๆ เช่น
- การสนทนาออนไลน์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ระบบ โปรแกรม แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
- การค้นหา รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
- การสัมภาษณ์ สารวจข้อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความพึงพอใจ และ
ไม่พึงพอใจหลังการรับบริการ
- การวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นต่าง ๆ เปรียบเทียบกับ
คู่แข่งหรือส่วนราชการอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
 สำรสนเทศที่สำมำรถนำไปใช้ต่อได้ หัวข้อนี้เน้นวิธีการที่ส่วนราชการได้สารสนเทศจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ หรือใช้ดาเนินการต่อได้ สารสนเทศดังกล่าวอาจ
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) จนได้ผลการวิเคราะห์ที่ ส ามารถนาไปเชื่อ มโยงกับ
ผลผลิต การให้ บ ริการ และกระบวนการทางานที่สาคัญ รวมทั้งใช้ ในการประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ เพื่อ
กาหนดเป้ าประสงค์ ในการปรั บ ปรุ ง ได้ อย่ า งเฉพาะเจาะจงและเพื่อจัด ล าดั บความส าคัญในการปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลง
 กำรรับฟัง/กำรเรียนรู้ และยุทธศำสตร์ ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
การแข่งขัน เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อความคาดหวัง ความสัมพันธ์ ความ
ผูกพัน และการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องรับฟังและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การเรียนรู้และรับฟังจึงจาเป็นต้อง
มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยรวมของส่วนราชการ
 สือ่ สังคมออนไลน์ ปัจจุบันผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนิยมใช้สื่อสังคมออนไลนเพื่อแสดง
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และการสนับสนุน ผลผลิ ตและบริการขององคการมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้
ผู้รับ บริก ารและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ในอนาคตอาจได้รับ สารสนเทศเกี่ย วกับ ผลผลิต และการบริการของ
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ส่ ว นราชการ จากการปฏิ สั มพั น ธ์ ต่า ง ๆ ในสื่ อสั งคมออนไลน์ ทั้ง ที่ส่ ว นราชการเป็ น ผู้ ดาเนิ นงานเองหรื อ
ผ่านช่องทางที่ผู้อื่นเป็นผู้ริเริ่ม สิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อส่วนราชการ ขอคิดเห็นเชิงลบอาจ
เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง สร างนวั ต กรรม และแก ไขปั ญ หาการบริ ก ารได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ดั ง นั้ น
ส่วนราชการจึงจาเป็นต้องเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคย และใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสารวจ ค้นหา
รวบรวม วิเคราะห์ ติดตาม สื่อสารสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ดงั กล่าว
 กำรเรียนรู้และจำแนกกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะทาให้ได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับ
กลุ่มและประเภทของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละกลุ่ม ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วย
ให้ส่วนราชการสามารถ
- จัดผลผลิตและบริการรวมทั้ง การสนับสนุนและกาหนดยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการแต่ละกลุ่ม
- สร้างวัฒนธรรมในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น
- สร้างผลผลิต การบริการและช่องทางใหม่ ๆ
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทาให้มั่นใจได้ว่าส่วนราชการจะมีความยั่งยืน
3.2 กำรสร้ำงควำมผูกพัน
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึงวิธีการที่ส่วนราชการสร้าง รักษา และพัฒนาความสัมพันธ์กับ กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่วยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสืบค้นสารสนเทศ ขอรับการสนับสนุน
จากส่วนราชการ และจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการที่ส่วนราชการประเมินความพึงพอใจ
และความผู ก พั น ของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อสังเกต
 กำรสร้ำงควำมผูกพันเป็นกำรปฏิบัติกำรเชิงกลยุทธ์ การทาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิ ด ความผู ก พั น เป็ น การด าเนิ น การในเชิ ง กลยุ ท ธ์ โ ดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น จนถึ ง ระดั บ ที่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้การสนับสนุน ปกป้อง และให้ความร่วมมือกับ ส่วนราชการอย่างเต็มที่
การจะสร้างเชื่อมั่นในระดับดังกล่าวต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น ผู้รับ บริก ารและผู้มีส่ว นได้
ส่วนเสีย โดยอยู่บ นพื้น ฐานของความเข้า ใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับ พันธกิจของส่ว นราชการ เหตุผ ลในการ
ดารงอยู ่ข องส่ว นราชการ คุณ ค่า ที่ส่ว นราชการส่ง มอบต่อ ผู้รับ บริก าร ผู ้มีส ่ว นได้ส่ว นเสีย และสัง คม
พฤติกรรมและความชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 กลยุทธ์ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละกลยุทธ์อาจใช้ได้ผลกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บางกลุ่มแต่ไม่ได้ผลกับบางกลุ่ม ดังนั้นกลยุทธ์ที่ส่วนราชการใช้อาจต้อง
แตกต่างกันอย่างชัดเจนสาหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม แต่ละเป้าหมาย และในแต่ละช่วง
ที่มีการสานสัมพันธ์กับส่วนราชการ
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 จัดกำรและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของส่วนราชการในการส่งมอบคุณค่า ผลผลิตและบริการต่อสังคม การจัดการและสร้างภาพลักษณ์อย่างมี
ประสิทธิผลจะนาไปสู่การยกระดับการรับรู้ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ
สร้างความผูกพันทางจิตใจและอารมณเพื่อสร้างความแตกต่างแก่ส่วนราชการกับคู่เทียบ
 กำรจัดกำรข้อร้องเรียน การรวบรวม การวิเคราะห์ และการบ่งชี้ถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาของ
ข้อร้องเรียนควรนาไปสู่การจัดการที่ต้นเหตุของการเกิดข้อร้องเรียน และนาไปสู่การจัดลาดับความสาคัญของ
การปรับปรุงกระบวนการและบริการ ส่วนราชการจึงต้องถ่ายทอดสารสนเทศของผลที่ได้ดาเนินการจนสาเร็จนี้
ให้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งส่วนราชการ
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคู่เทียบ ในการประเมินความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น แง่มุมที่สาคัญหนึ่งคือการเปรียบเทียบความพึง
พอใจกับ ส่ว นราชการอื ่น หรือ องค์ก ารที ่ใ ห้บ ริก ารที ่เ หมือ นกัน (competing) หรือ บริก ารทางเลือ ก
(alternative offerings) หรื อ ส่ ว นราชการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น สารสนเทศเหล่ า นี้ อ าจได้ ม าจาก
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ทาโดยส่วนราชการเองหรือโดยหน่วยงานอิสระ ปัจจัยที่ส่งผลถึงความชอบของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการปรับปรุงการบริการ และความเข้าใจถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและความยั่งยืนของส่วนราชการ
หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
หมวดนี้ เป็น หมวดหลัก ของเกณฑ์ใ นด้า นสารสนเทศที่สาคัญ ทั้ง หมดที่เ กี่ย วข้อ งกับ การวัด
การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งการจัดการความรู้ของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ
กล่าวคือหมวด 4 ถือเป็น “สมอง” ที่เป็นศูนย์กลางในการทาให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของ
การปฏิบัติการกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์ก าร ซึ่งหัวใจสาคัญของการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
ดังกล่าวอยู่ที่คุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูล นอกจากนี้ สารสนเทศ การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ อาจเป็น ที่ม าของความได้ เ ปรีย บเชิง แข่ง ขัน และการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ ซึ่ง หมวดนี้ไ ด้ครอบคลุม
การพิจารณาเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวไว้
4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึงวิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศ สาหรับการวัดผล
การดาเนินการ การวิเคราะห์ และการทบทวน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการดาเนินการของ
ส่วนราชการ หัวข้อนี้เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ในการวัดผลการ
ดาเนินการและระบบการจัดการที่มีการบูรณาการ โดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงินและด้านอื่นๆ
เจตจานงของการวัดผลการดาเนิน การ การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุง เพื่อชี้นาการจัดการ
กระบวนการของส่ ว นราชการให้ บ รรลุ ผ ลลั พธ์ของส่ ว นราชการและวัตถุ ประสงค์เ ชิง ยุทธศาสตร์ที่ส าคั ญ
รวมทั้งเพื่อคาดการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดคิดหรือการเปลี่ ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ รวมถึงเพื่อระบุวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่อาจนามาแลกเปลี่ยนกัน
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ข้อสังเกต
 กำรทำให้ระบบกำรจัดกำรผลกำรดำเนินกำรมีควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน
และมีบูรณำกำร ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการเป็นหลักการที่สาคัญในการนา
ระบบการวัดผลการดาเนินการดังกล่าวและตัววัดไปใช้ให้ ประสบความสาเร็จ เกณฑ์มองว่าความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการต้องพิจารณาทั้งขอบเขตและประสิทธิผลของการใช้งาน เพื่อให้ตรงกับ
ความจาเป็นในการประเมินและปรับปรุ งผลการดาเนินการ รวมทั้งเพื่อจัดทาและนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ความสอดคล้องไปในทางเดียวกันและการบูรณาการ ครอบคลุม ถึงวิธีการทาให้ตัววัดสอดคล้องไปในแนวทาง
เดีย วกัน ทั่ว ทั้งส่ว นราชการ และวิธีการบูร ณาการเพื่อให้ได้ข้อมูล และสารสนเทศจากทั่ว ทั้ง ส่ว น ราชการ
นอกจากนี้ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการ อาจหมายรวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารของส่วน
ราชการถ่ายทอดรายละเอียดของตัววัดผลการดาเนินการลงไปจนถึงระดับกลุ่มงานและกระบวนการ เพื่อใช้
ติดตามผลงานที่ส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ในระดับส่วนราชการหรือเพื่อการปรับปรุง
 กำรใช้สำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเป็นสิ่งสาคัญ
ต่อทุกส่วนราชการ เหตุผลหลักในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มีดังนี้
- ส่ ว นราชการจ าเป็ น ต้ องรู้ ร ะดั บ ผลการด าเนิ นการของตนเองเมื่อ เปรี ย บเที ย บกั บ คู่แ ข่ ง และ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
- สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศที่ได้จากการจัดระดับเทียบเคียง มักผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด (Breakthrough)
- การเปรียบเทียบสารสนเทศด้านผลการดาเนินการมักทาให้ส่วนราชการเข้าใจกระบวนการและผล
การดาเนินการของตนเองดีขึ้น
- การคาดการณ์ผลการดาเนินการเชิงเปรียบเทียบและผลการดาเนินการของคู่แข่ง อาจทาให้ส่วน
ราชการเห็นถึงความได้เปรียบและความท้าทายที่จาเป็นต้องสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
นอกจากนี้ สารสนเทศเชิงเปรี ย บเทียบยังอาจสนับสนุนการวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจในเรื่ อง
สมรรถนะหลัก การสร้างความร่วมมือ และการว่าจ้างให้องค์การภายนอกดาเนินการแทน
 กำรเลือกและกำรใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในการเลือกและการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล ส่วนราชการต้อง
- กาหนดความต้องการและลาดับความสาคัญ
- กาหนดเกณฑ์ในการเสาะหาแหล่งเปรียบเทียบที่เหมาะสม
- ใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อกาหนดเป้าประสงค์ที่ท้าทาย และเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงแบบก้าว
กระโดดในเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์เชิงแข่งขันของส่วนราชการ
 กำรทบทวนผลกำรดำเนินกำร การทบทวนระดับองค์การในหมวดนี้ มีเจตจานงให้ครอบคลุมผล
การดาเนินการในทุกด้านทั้งในปัจจุบันและการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต ทั้งนี้ผลการทบทวนจะ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ว่ า จะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และโอกาสในการสร้ า งนวั ต กรรม โดย เชื่ อ มโยงกั บ
วัตถุประสงค์ของส่วนราชการ สมรรถนะหลัก และตัววัดความสาเร็จ ดังนั้น องค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ง
ของการทบทวนระดับ องค์การ คือ การแปลงผลการทบทวนไปสู่การกระทาอย่างทั่วถึงทั้งส่วนราชการ และ
ถ่ายทอดไปยังผู้ส่งมอบ ผู้ให้ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เหมาะสม ตลอดทั้งผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
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 กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำร การวิเคราะห์ทสี่ ่วนราชการทาเพื่อให้เข้าใจผลการดาเนินการและ
การปฏิบัติการที่จาเป็น อาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
และปัจจัยอื่น ๆ ตัวอย่างของการวิเคราะห์ ได้แก่
- การหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพการบริการและการบริการใหม่ กับตัวชี้วัดที่
สาคัญด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและการเติบโต
- ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวก ต่อผลลัพธ์ด้าน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหา
- การตีความการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มหรือสูญเสียผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต่อ
การเปลี่ยนแปลงในการสร้างความผูกพัน
- ความสั มพัน ธ์ร ะหว่ างการเรี ยนรู้ระดับ บุคคล ระดั บส่ ว นราชการ กับความสามารถในการ
แก้ปัญหาของส่วนราชการ
- ผลลั พธ์เชิง ปริ มาณและเชิงคุณภาพที่วั ดได้และสั ม พันธ์กับ การปรับปรุงด้านความปลอดภั ย
การขาดงาน และการลาออกของบุคลากร
- ต้นทุนและประโยชน์ที่ได้จากการจัดการศึกษา การฝึกอบรมสาหรับบุคลากร รวมถึงการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโอกาสในการเรียนรู้ทางไกลแบบอื่นด้วย
- ต้นทุนและประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
- ตัววัดเดี่ยวหรือตัววัดเชิงรวมของผลิตภาพและคุณภาพเปรียบเทียบกับผลการดาเนินการของ
ส่วนราชการที่เทียบเคียงกันได้
-แนวโน้มต้นทุนของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแนวโน้มของส่วนราชการที่เทียบเคียงได้หรือของ
คู่แข่ง
-การจั ดสรรทรั พยากรส าหรั บ แผนงานปรับปรุงต่างๆ โดยพิจารณาถึงต้นทุน/ประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- ต้นทุนที่ประหยัดได้ จากผลการปรับปรุงด้านคุณภาพ ด้านการปฏิบัติการ และด้านบุคลากร
- การเปรียบเทียบ ระหว่างหน่วยงานในส่วนราชการที่แสดงให้เห็นถึง ผลของการดาเนินการด้าน
คุณภาพและปฏิบัติการ ต่อผลด้านการเงินและงบประมาณ
- การเติบโตของการบริการเทียบกับต้นทุนการบริการต่อหน่วย
- แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม รวมทั้ง มุ มมองของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
ผลกระทบของแนวโน้มดังกล่าวต่อความยั่งยืนของส่วนราชการ
 กำรสร้ำงควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรวิเครำะห์ กำรทบทวนผลกำรดำเนินกำร
และกำรวำงแผน ตัวเลขและข้อมูลเดี่ยว ๆ มักไม่เพียงพอต่อการจัดลาดับความสาคัญของส่วนราชการอย่างมี
ประสิทธิผล ดังนั้น หัวข้อนี้จึงเน้นว่าต้องมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างใกล้ชิดระหว่างการ
วิเคราะห์กับการทบทวนผลการดาเนินการของส่วนราชการ และกับการวางแผน ซึ่งจะทาให้มั่นใจว่าการ
วิเคราะห์และการทบทวนนั้นสัมพันธ์กับการตัดสินใจ และสร้างความมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจนั้นอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้ ผลการดาเนินการในอดีตของส่วนราชการประกอบกับสมมติฐานเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้ส่วนราชการสามารถคาดการณ์ผลการดาเนินการได้ ซึ่ง
การคาดการณ์เหล่านี้อาจเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการวางแผน
 เข้ำใจควำมเชื่อมโยงของเหตุและผล การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ของเหตุ และผลระหว่า งกระบวนการต่า ง ๆ และระหว่า งกระบวนการกับ ผลลั พ ธ์ การตั ดสิ นใจเกี่ย วกั บ
กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิด อาจส่งผลถึงทรัพยากรต่าง ๆ ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ส่วนราชการจะต้องมี
พื้นฐานการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ เพราะทรัพยากรที่ใช้ในการปรับปรุง และ
สร้างนวัตกรรมมีจากัด
4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึงวิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ และทาให้มั่นใจ
ว่ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จาเป็น มีคุณภาพ และมีความพร้อมใช้งาน ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมของส่วนราชการ
ข้อสังเกต
 กำรจัดกำรสำรสนเทศ การจัดการสารสนเทศอาจจาเป็นต้องทุ่มเททรัพยากร เนื่องจาก
แหล่งข้อมูลและสารสนเทศมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการใช้สารสนเทศทาง
อิเล็คทรอนิกส์ในการปฏิบัติการของส่วนราชการ ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความรู้ ข องส่ ว นราชการ
ผ่ า นเว็ บ และสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง การสื่ อ สารระหว่ า งส่ว นราชการกับ ส่ว นราชการ การ
สื่อสารระหว่างส่วนราชการกับบุคลภายนอกทุกกลุ่ม ตั้งแต่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ เป็นเรื่องท้าทายความสามารถของส่วนราชการในการทาให้ระบบดังกล่าวมี
ความน่าเชื่อถือ และพร้อมใช้งานในรูปแบบที่ใช้ง่าย และตอบสนองความต้องการของต่างกลุ่ม
 ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลและสำรสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศมีความสาคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ระหว่างส่วนราชการ ผู้ให้ความร่วมมือ และกับชุมชน ส่วนราชการควรคานึงถึงการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศในด้านนี้ และควรตระหนักถึงความจาเป็นในการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างรวดเร็ว และ
ประกันความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
 กำรจัดกำรควำมรู้ การจัดการความรู้ของส่วนราชการต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการ และการบริการ รวมถึงการพัฒนาทางเลือกที่แปลกใหม่ ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนราชการ
 กำรเรียนรู้ระดับส่วนรำชกำร การบริหาร ใช้ ประเมิน และแบ่งปันความรู้ของส่วนราชการซึ่งเพิ่ม
มากขึ้น เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งส่วนราชการต้องเผชิญในปัจจุบัน ส่วนราชการได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางความรู้
ของบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ ผู้ให้ความร่วมมือ เครือข่าย ซึ่งร่วมกันผลักดันให้เกิด
การเรียนรู้ระดับส่วนราชการและการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ในระดับส่วนราชการดังกล่าวส่งผลให้การ
ปฏิบั ติการต่าง ๆ มี การปรั บ ปรุ งและมีก ารพัฒ นาที่ ดีขึ้น และต่อยอดกระบวนการเรียนรู้และพัฒ นาของ
บุคลากรในองค์การ
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หมวด 5 บุคลำกร
หมวดนี้เน้นการปฏิบัติการด้านบุคลากรที่สาคัญ การปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การสร้างและคงไว้ซึ่ง
ขีดสมรรถนะของบุคลากร สภาพแวดล้อมของการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่โดดเด่น และมุ่งไปสู่การสร้าง
วั ฒนธรรมและความผู กพั น ของบุ คลากรของส่ ว นราชการ เพื่ อให้ บุ คลากรและองค์ การปรั บตั วทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปสู่ความสาเร็จ เพื่อสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปแนวทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์โดยรวม เกณฑ์ PMQA จึงได้รวมเอาการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลไว้เป็นส่วนหนึ่งในหมวดการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้วย (หมวด 2)
5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร วิธีการที่ส่วนราชการ
ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้เพื่อให้งานของส่วนราชการบรรลุผล และทาให้มั่นใจว่ามีบรรยากาศที่สนับสนุน
การทางานที่ดี เป้าหมาย คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลเพื่อให้การทางานของส่วนราชการบรรลุ
ความสาเร็จและสนับสนุนบุคลากร
ข้อสังเกต
 ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังของบุคลำกร ส่วนราชการมักสับสนระหว่างแนวคิดเรื่อง
ขีดความสามารถและอัตรากาลัง โดยเพิ่มจานวนบุคลากรที่มีทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการ เพื่อชดเชยการขาด
แคลนของบุคลากรที่มีทักษะ หรือคิดไปว่าการใช้บุคลากรที่มีทักษะสูงเพียงไม่กี่คนสามารถทดแทนบุคลากร
จานวนมากในงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงหรือใช้ทักษะต่างด้าน
การมีอัตรากาลังและทักษะที่เหมาะสมของบุคลากรเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จการคาดการณ์
ความต้องการเหล่านี้ในอนาคตช่วยให้มีเวลาในการเตรียมการเพื่อการฝึกอบรม สรรหา จ้าง หรือโยกย้าย
 กำรสนับสนุนบุคลำกร ส่วนราชการมีโอกาสมากมายในการสนับสนุนบุคลากร ด้วยการจัดให้มี
บริการ สิ่งอานวยความสะดวก และกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ โอกาสเหล่านี้ ได้แก่
- การให้คาปรึกษาทั้งในเรื่องส่วนตัวและด้านอาชีพ
- การบริการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพและศักยภาพในงาน
- กิจกรรมสันทนาการหรือด้านวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ
- การยกย่องชมเชยทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- การให้การศึกษานอกเหนือจากงานในหน้าที่
- การบริการดูแลบุตรและผู้สูงอายุ
- การอนุญาตให้ลาหยุดกรณีพิเศษเพื่อภาระทางครอบครัวและเพื่อบริการชุมชน
- ชั่วโมงการทางานแบบยืดหยุ่นและสิทธิประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ
- การให้บริการด้านสวัสดิการและการลดค่าครองชีพ
- และสิทธิประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ รวมถึงการขยายระยะเวลาคุ้มครองการรักษาพยาบาลและ
การใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
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5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึงระบบของส่วนราชการในการสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดี และจัดการผล
การปฏิ บั ติ ง านและการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนปฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ ระบบเหล่านี้ต้องเกื้อหนุนให้เกิดผลการดาเนินงานของส่วนราชการ
ที่โดดเด่น มีการนาสมรรถนะหลักของส่วนราชการมาใช้ และเพื่อให้บรรลุแผนปฏิบัติการและสร้างความยั่งยืน
ของส่วนราชการ
ข้อสังเกต
 กำรทำงำนที่ให้ผลกำรดำเนินงำนที่โดดเด่น จุดเน้นของหัวข้อนี้ คือ การสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรเพื่อให้ได้ผลการดาเนินการที่โดดเด่น คุณลักษณะของการทางานที่โดดเด่น คือ
- มีความยืดหยุ่น
- เกิดนวัตกรรม
- มีการแบ่งปันทักษะและความรู้
- มีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี
- มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
- มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของส่วนราชการและประชาชนที่กาลังเปลี่ยนแปลง
 ควำมผูกพันและผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร จากผลจากการศึกษา พบว่า เมื่อบุคลากร
มี ความผู กพันกับองค์การในระดับที่สู ง จะทาให้ ผลดาเนินการขององค์ การดีขึ้นอย่ างมีนัยส าคั ญ การวิจัย นี้
ชี้ให้เห็นว่าความผูกพันแสดงออกในลักษณะดังนี้ การสร้างผลงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย เข้าใจทิศทางของ
ส่วนราชการอย่างชัดเจนและรับผิดชอบต่อผลงาน และสร้างบรรยากาศในการทางานที่ปลอดภัย ไว้เนื้อเชื่อใจ
มีประสิทธิผล และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในส่วนราชการการ บุคลากรและอาสาสมัคร มีแรงจูงใจและรู้สึก
ถึงคุณค่าของงานที่ตนทาอยู่ เพราะงานนั้นสอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง
 ปัจจัยของควำมผูกพันของบุคลำกร แม้ว่าความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนและการเพิ่มค่าตอบแทน
จะมีความสาคัญ แต่สองปัจจัยดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะทาให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความผูกพันกับส่วนราชการและ
สร้างผลงานที่โดดเด่น ตัวอย่างของปัจจัยอื่นที่ควรนามาพิจารณา เช่น
- การแก้ไขปัญหาและข้อร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิผล
- โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ
- บรรยากาศในการทางานและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
- สถานที่ทางานที่ปลอดภัยและมีการป้องกันภัย
- ภาระงานที่เหมาะสมและท้าทาย
- การสื่อสาร ความร่วมมือ และการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล
- ระดับของการได้รับมอบอานาจในการตัดสินใจ
- ความมั่นคงของงาน
- การตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มบุคลากรที่หลากหลาย

114

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
Public Sector Management Quality Award

 ปัจจัยที่บั่นทอนควำมผูกพัน ส่วนราชการควรเข้าใจและให้ความสาคัญกับปัจจัยที่บั่นทอนความ
ผูกพัน การสารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน การสนทนากลุ่ม Blog หรือการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก
จะช่วยให้ส่วนราชการเข้าใจปัจจัยดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น
 ค่ำตอบแทนและกำรยกย่องชมเชย ระบบการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยควร
เหมาะสมกับระบบงาน และเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิผล การให้ค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยอาจ
เชื่อมโยงกับทักษะหรือความสามารถที่วัดได้อย่างชัดเจน แนวทางการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่อง
ชมเชยอาจรวมถึงการจัดสรรเงินรางวัล วิธีการแสดง “ความขอบคุณ” รางวัลสาหรับทีมงานหรือหน่วยงานที่ มี
ผลงานโดดเด่น ค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชยเหล่านี้ ควรเชื่อมโยงกับตัววัดด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ หรือ วัตถุประสงค์ที่สาคัญอื่น ๆ
ของส่วนราชการ
 ตัวชี้วัดอื่นด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกร นอกเหนือไปจากตัววัดโดยตรงของความผูกพันของ
บุ ค ลากรผ่ า นทางการส ารวจที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการแล้ ว ยั ง มี ตั ว ชี้ วั ด อื่ น เช่ น ก ารขาดงาน
การลาออก การร้องทุกข์ และการประท้วง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของการดาเนินการ
เกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากร
 ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำของบุคลำกร ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรอาจมีความแตกต่าง
กันได้อย่างมาก ขึ้นกับลักษณะการทางานของส่วนราชการ ความรับผิดชอบของบุคลากร และระดับพัฒนาการ
ของส่วนราชการและบุคลากร ความต้องการเหล่านี้ อาจรวมถึงการสร้างทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทางานเป็นทีมและการแก้ปัญหา การแปลผลและการใช้ข้อมูล การตอบสนองที่เหนือกว่าความ
ต้องการของผู้รั บบริการและผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย การวิเคราะห์ และปรับกระบวนการให้ ชัดเจนขึ้น การลดการ
สูญเสียและรอบเวลา ความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจกับอาสาสมัคร ความต้องการทางการศึกษาอาจรวมถึงทักษะ
ขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีหรือทักษะพื้นฐาน เช่น การอ่าน การเขียน ทักษะทางภาษา การคานวณ และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
 สถำนที่ในกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาสามารถเกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ และอาจเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในระหว่างการทางาน ในห้องเรียน e-learning หรือการ
เรียนรู้แบบทางไกล รวมถึง การมอบหมายงานเพื่อสร้างพัฒนาการ การสอนงาน
 ควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้บุคลากรเข้าใจถึงศักยภาพ
ของตนเองอย่ า งเต็ ม ที่ ส่ ว นราชการหลายแห่ ง มี ก ารเตรี ย มแผนพั ฒ นารายบุ ค คลที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
ความก้าวหน้าและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของบุคคลนั้น
 กำรฝึกอบรมด้ำนกำรติดต่อกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงแม้ว่าหัวข้อนี้ไม่ได้เจาะจง
ให้ส่วนราชการต้องฝึกอบรมบุคลากรที่ทาหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่การฝึกอบรม
ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติและมีความสาคัญ ซึ่งมักครอบคลุมถึงการเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับการ
บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการรวบรวมสารสนเทศ วิธีการแก้ไขปัญหาและลดการสูญเสีย
และวิธีการที่จะบริหารจัดการและตอบสนองที่เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย
อย่างมีประสิทธิผล
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 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ระบบการจัดการความรู้ของส่วนราชการควรจะมีกลไกสาหรับการแลกเปลี่ยน
ความรู้ของบุคลากรและของส่วนราชการเพื่อทาให้มั่นใจว่ามีการคงไว้ซึ่งผลการดาเนินการของการทางานที่โดด
เด่นแม้ในระหว่างการปรับเปลี่ย น ส่วนราชการแต่ละแห่ งควรกาหนดว่าความรู้อะไรที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับการปฏิบัติงานและควรมีกระบวนการที่เป็นระบบสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรแต่ละคน
 ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ตัววัดในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การพัฒ นาบุคลากรและผู้ บ ริ ห ารของส่ ว นราชการ ระบบการเรียนรู้ควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินการระดับบุคคล หน่วยงาน และส่วนราชการ รวมทั้งผลกระทบต่อผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น และต้นทุนต่อผลตอบแทน
หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร
ในหมวดนี้กล่าวถึงวิธีการที่ส่วนราชการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การออกแบบ และการส่งมอบผลผลิต
และการบริก าร และประสิท ธิผ ลของการปฏิบัติก ารเพื่อ บรรลุค วามสาเร็จ และเพื่อ ความยั่ง ยืน ของ
ส่ ว นราชการ
6.1 กระบวนกำรทำงำน
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึงการบริหารจัดการกระบวนการ นวัตกรรม และเครือข่ายอุปทาน เพื่อการบรรลุพันธ
กิจและการบริการ และกระบวนการทางานที่สาคัญ ๆ ของส่วนราชการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อบรรลุความสาเร็จและสร้างความยั่งยืนให้ส่วนราชการ
ข้อสังเกต
 กำรออกแบบกระบวนกำรทำงำน ส่วนราชการจาเป็นต้องคานึงถึงข้อกาหนดสาหรับการทางาน
การส่งมอบ และการบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบกระบวนการทางาน โดยทั่วไปแล้วการออกแบบที่
มีป ระสิ ทธิ ผ ลต้องคานึ ง ถึง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยทุ กกลุ่ ม ในห่ ว งโซ่ คุณ ค่า หากส่ ว นราชการมีโ ครงการที่ ต้อ ง
ออกแบบคู่ขนานกัน หรือมีบริ การที่ต้องใช้บุคลากร เครื่องมือ หรือสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ร่ว มกัน
การประสานงานเพื่อการใช้ทรัพยากรอาจเป็นประเด็นพิจารณาที่สาคัญ แต่ก็อาจเป็นแนวทางให้สามารถลด
ต้นทุนต่อหน่วยและรอบเวลาในการออกแบบและการบริการใหม่
 ข้อกำหนดของกระบวนกำรทำงำน แนวทางในการออกแบบกระบวนการและการบริการของ
ส่ ว นราชการอาจมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น การเริ่ ม ต้ น ใหม่ ปรั บ เปลี่ ย นจากเดิ ม หรื อ
กระบวนการพิเศษเฉพาะ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งนี้ขึ้นกับ บริบทของ
ส่วนราชการและภาระหน้าที่
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สาหรับแนวทางในการออกแบบนั้น ส่วนราชการควรพิจารณาถึงข้อกาหนดสาคัญ ๆ ของกฏหมาย
ภาระหน้ าที่ แ ละการบริ ก าร ปั จ จั ย ที่ อาจต้ อ งนามาพิ จ ารณาในการออกแบบกระบวนการท างาน ได้ แ ก่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของภาระหน้าที่กาหนดไว้ ขีดความสามารถของบุคลากร ขีดความสามารถในการวัด
และประเมินผล ความแตกต่างในความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ขีดความสามารถ
ของผู้ส่ง มอบหรือผู้ให้ความร่ วมมือ การบริห ารความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์ของการแข่งขัน
การออกแบบที่มีประสิทธิผลจะต้องพิจารณารอบเวลาและประสิทธิภาพภาพของกระบวนการทางาน
และการส่งมอบด้วย ซึ่งอาจต้องนาเอากระบวนการให้บริการมาทาการวิเคราะห์อย่างละเอียด และอาจต้อง
ออกแบบกระบวนการเหล่านี้เสียใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการที่ปรับเปลี่ยนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับภำระหน้ำที่และกำรบริกำรที่สำคัญ กระบวนการทางานที่สาคัญของ
ส่วนราชการได้แก่ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบรรลุพันธกิจและภาระหน้าที่ตามกฏหมาย รวมทั้งกระบวนการ
ให้บริการซึ่งส่วนราชการเห็นว่ามีความสาคัญต่อความสาเร็จของส่วนราชการ กระบวนการเหล่านี้มักเกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะหลัก วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และปัจจัยแห่งความสาเร็จของส่วนราชการ กระบวนการที่
สาคัญอาจรวมถึง การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ การบริหารโครงการ ศูนย์บริการข้อมูล และ
การรับข้อร้องเรียน
สาหรั บ ส่ว นราชการบางแห่ ง กระบวนการที่ส าคัญอาจรวมถึงการระดมทุน การสร้างสัมพันธ์กับ
เครือข่าย และการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เนื่องจากสภาพความหลากหลายของกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้
ข้อกาหนดและคุณลักษณะของการดาเนินการของต่างกระบวนการกันจึงอาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
 ตัววัดในกระบวนกำร หัวข้อนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบการควบคุมและการวัดในกระบวนการ
การวั ด เหล่ า นี้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารระบุ จุ ด วิ ก ฤติ ส าหรั บ การวั ด และการสั ง เกตการณ์ ใ นกระบวนการ
ซึ่งควรเป็นช่วงต้นที่สุดของกระบวนการเพื่อลดปัญหาและต้นทุนที่อาจเป็นผลตามมาจากการดาเนินการที่ไม่
เป็นไปตามความคาดหมาย
 กระบวนกำรสนับสนุนที่สำคัญ กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญของส่วนราชการหมายถึง
กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานประจาวัน และสนับสนุนการปฏิบัติการและการบริหาร แต่มัก
ไม่ได้ถูกออกแบบมาพร้อมกันกับกระบวนการหลัก ข้อกาหนดของกระบวนการสนับสนุนจึงมักไม่จาเป็นต้อง
ขึ้นกับคุณลักษณะของผลผลิตและการบริการ แต่มักขึ้นกับความต้องการภายในและต้องมีการประสานงาน
และการบู ร ณาการกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น การและความเชื่ อ มโยง
กระบวนการสนับสนุนอาจรวมถึงกระบวนการด้านการเงินและบัญชี การจัดการสิ่งอานวยความสะดวก การ
บริการด้านกฏหมาย การบริการด้านทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์ และงานธุรการอื่น ๆ
 ผลกำรดำเนินกำรของกระบวนกำร การบรรลุผลการดาเนินการของกระบวนการตามที่คาดหวัง
มักต้องการ การตั้งค่าระดับผลการดาเนินการหรือค่ามาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ต้องมีมาตรการ
การแก้ไขเพื่อปรับให้ผลการดาเนินการของกระบวนการเป็นไปตามคุณลักษณะที่ออกแบบไว้ เมื่อเกิดความ
คลาดเคลื่ อ นขึ้ น มาตรการการแก้ ไ ขนี้ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี หรื อ บุ ค ลากรขึ้ น กั บ ธรรมชาติ ข อง
กระบวนการ มาตรการการแก้ไขที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนที่ต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ควรลดโอกาสที่ปัญหาลักษณะเดียวกันจะเกิดซ้าทั้งที่เดิมและที่อื่น ๆ ภายในองค์การ
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 กำรปรับปรุงกระบวนกำร หัวข้อนี้ต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การบริการ และผลการดาเนินการของกระบวนการดีขึ้น ผลการดาเนินการที่ดีขึ้น
ไม่ได้หมายความถึงเพียงคุณภาพที่ดีขึ้นในมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
งบประมาณ การเงิน และผลการปฏิบัติการ (เช่น ประสิทธิภาพ) ที่ดีขึ้นในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
ตัวอย่างแนวทางที่มีใช้ทั่วไปในการปรับปรุงกระบวนการ ได้แก่
- การใช้ผลจากการทบทวนผลการดาเนินการของส่วนราชการ
- การแบ่ ง ปั น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ใ ช้ ไ ด้ ผ ลภายในส่ ว นราชการเพื่ อ กระตุ้ น การเรี ย นรู้ แ ละการสร้ า ง
นวัตกรรม
- การวิเคราะห์ และวิจั ย ผลการดาเนิ นการของกระบวนการ (เช่น การวิเ คราะห์ กระบวนการ
การทดลองเพื่อหาค่าเหมาะสมที่สุด การสร้างกลไกการป้องกันความผิดพลาด)
- การวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคและด้านการให้บริการ
- ใช้เครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพ เช่น Plan-Do-Check -Act หรือ PDCA
- กระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking)
- การใช้เทคโนโลยีทางเลือก
- การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในส่วน
ราชการและต่างส่วนราชการ
แนวทางในการปรับ ปรุงกระบวนการอาจอาศัยข้อมูล จากงบประมาณหรือการเงินเพื่อประเมิน
ทางเลือกและกาหนดลาดับความสาคัญ แนวทางดังกล่าวเหล่านี้จะช่วยให้ส่วนราชการมีโอกาสในการปรับปรุง
ที่หลากหลายรวมถึงการออกแบบกระบวนการใหม่โดยสิ้นเชิง (Reengineering)
 กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน ในส่วนราชการ การจัดการเครือข่ายอุปทานเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ
ในการบรรลุ ป ระสิ ทธิผลของการควบคุมต้นทุน เพิ่ม ผลผลิ ต และบรรลุ เป้าหมายด้านการให้ บริการ และ
ความส าเร็ จ โดยรวมของส่ ว นราชการ ผู้ ส่ งมอบ ผู้ ให้ ความร่ว มมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมี
ความส าคั ญ ในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ม ากขึ้ น เมื่ อ ส่ ว นราชการย้ อ นกลั บ มาทบทวนสมรรถนะหลั ก ของตนเอง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบควรตอบสนองเจตจานง คือ
- ช่วยปรับปรุงผลการดาเนินการของผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือ และ
- ช่วยให้การดาเนินการของพวกเขาสนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการโดยรวมดีขึ้น
- การจัดการเครือข่ายอุปทานอาจรวมกระบวนการในการ
- คัดเลือกผู้ส่งมอบเพื่อเป้าหมายในการลดจานวนผู้ส่งมอบโดยรวม
- เพิ่มความร่วมมือกับผู้ส่งมอบ และผู้ให้ความร่วมมือที่ดี และ
- เพิ่มความคล่องตัวในการจัดการระหว่างเครือข่ายอุปทาน
 กำรจัดกำรนวัตกรรม ในองค์การที่มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างนวัตกรรมจะมีโอกาส
ในการเกิดความคิดมากกว่าองค์การที่ใช้เพียงทรัพยากร ทั้งนี้จุดสาคัญในการตัดสินใจในวัฏจักรของนวัตกรรม คือ
(1) ภายใต้ทรัพยากรที่ใช้เท่ากัน จัดลาดับความสาคัญของโอกาสเพื่อนาโอกาสที่มีความเป็นไปได้
สูงสุด ไปดาเนินการต่อ
(2) ตระหนักรู้ว่าเมื่อใดที่ควรยกเลิกโครงการและผันทรัพยากรไปต่อยอดการพัฒนาโครงการอื่น
ที่ประสบความสาเร็จหรือไปยังโครงการใหม่
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6.2 ประสิทธิผลกำรปฏิบัติกำร
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึงวิธีการที่ส่วนราชการทาให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการเพื่อให้เกิด
ความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลและสารสนเทศสาคัญขององค์การ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของสถานที่
ทางานและส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
ข้อสังเกต
 กำรควบคุมต้นทุน การลดต้นทุนและรอบเวลาอาจดาเนินการผ่านยุทธศาสตร์การจัดการ
กระบวนการแบบ Lean การลดของเสียหรือการเพิ่มผลตอบแทนอาจเกี่ยวกับโครงการ Six Sigma
หรือ PDCA การควบคุมต้นทุนนี้จาเป็นต้องมีตัววัดสาคัญเพื่อใช้ติดตามการจัดการระบบปฏิบัติการในทุกแง่มุม
 ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ ปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการทางาน และการบริการขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากการกระทามิชอบเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลสาคัญทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องมีการดาเนินการแนวทางตามมาตรฐานในการดาเนินการ เพื่อป้องกัน
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การทหาร และความสงบสุข โดยการเตรียมความพร้อมบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างมีปปประสิทธิภาพ และทันการณ์
 ควำมปลอดภัยของสถำนที่ทำงำน ทุกองค์การไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ต้องดาเนินการตามมาตรฐาน
ข้อบังคับขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และของบุคลากร อย่างไรก็ตามส่วนราชการที่ดีจะมี
กระบวนการที่ทาได้ดีกว่ามาตรฐานขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้อาจรวมการออกแบบกระบวนการในเชิงรุกโดยมีข้อมูล
นาเข้าจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่มีความปลอดภัย
 กำรเตรียมพร้อมเพื่อภำวะฉุกเฉิน ความพยายามในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติการใน
ภาวะฉุกเฉิน ส่วนราชการควรพิจารณาทุก แง่มุมโดยรอบทางด้านปฏิบัติการที่จาเป็นในการทางานและการ
บริการ ระดับของการเตรียมพร้อมของการปฏิบัติการขึ้นอยู่กับพันธกิจของส่วนราชการ รวมทั้งความต้องการ
และความจาเป็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการควรประสานความพยายามในการสร้าง
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการกับความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศ (หัวข้อ 4.2)
หมวด 7 ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร
หมวดผลลัพธ์นี้ แสดงถึงการมุ่งเน้นระบบที่ครอบคลุมผลลัพธ์ทั้งหมดที่จาเป็น ต่อการสร้างความ
ยั่งยืนของส่วนราชการ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและธรรมาภิบาล ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน
และการเติบโต ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน
ด้วยการมุ่งเน้นที่เป็นตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์นี่เอง ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เยี่ยมกว่าในมุมมองของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในการบรรลุตามพันธกิจ ผลลัพธ์ที่เยี่ยมนี้ปรากฏตามตัวชี้วัดด้านการ
ประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ รวมทั้งผลลัพธ์ตามภาระหน้าที่หลักอื่น ๆ ของส่วนราชการ และส่วนราชการ
สามารถที่จะธารงการเรียนรู้ขององค์การและของบุคลากรไว้
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หมวด 7 จึ งเป็น การนาเสนอสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อการประเมิน ปรับปรุง และการสร้าง
นวัตกรรมของกระบวนการและการบริการ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยรวมของส่วนราชการ แม้หมวด 7 จะ
กล่าวถึงผลลัพธ์ในเชิงกว้าง ๆ แต่ส่วนราชการควรกาหนดระดับคุณภาพขั้นสูงเพื่อใช้ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติการและเพื่อใช้เป็นตัวคาดการณ์ของผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุพันธกิจ
เจตจานง
หั ว ข้อนี้ กล่ าวถึงผลลั พธ์ส าคัญด้ านผลลั พธ์ด้า นประสิ ทธิผ ลและการบรรลุ พัน ธกิจ ซึ่งแสดงถึ ง
คุณภาพของผลผลิตตามพันธกิจและคุณภาพการบริการ รวมทั้งคุณค่าที่นาไปสู่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเติบโต
ข้อสังเกต
 ตัววัดด้ำนผลผลิตและกำรบริกำรตำมพันธกิจหลักของส่วนรำชกำร หัวข้อนี้ให้ความสาคัญกับ
ผลลัพธ์ด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ ตัววัดเหล่านี้ควรมุ่งเน้นในมุมมองและ
การตัดสินใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับส่วนราชการใน
อนาคต ๆ และควรสัมพันธ์กับสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวบรวมไว้ในหัวข้อ
3.1 สาหรับส่วนราชการที่ไม่ได้มุ่งเน้นการให้บริการ ควรกาหนดตัววัดที่แสดงประสิทธิผลของการบรรลุพันธกิจ
และภาระหน้าที่ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น จานวนข้อแนะนาเชิงนโยบายที่นาไปสู่การใช้งาน อัตราสาเร็จของ
การปรับปรุงมาตรฐานด้านต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนราชการที่มีการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ ยวข้องกันในการ
ให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน อาจกาหนดตัววัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมของกระบวนการบูรณาการ
นั้น เช่น ระยะเวลาในการต่ออายุใบอนุญาตการทางานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
 ตัววัดด้ำนกำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ เนื่องจากส่วนราชการจานวนมากมักมีปัญหาในการ
กาหนดตัววัดที่เหมาะสม การวัดความก้าวหน้าของความสาเร็จตามยุทธศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ตัววัดความก้าวหน้าดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่สะท้อนเป้าประสงค์ของผลสาเร็จสุดท้ายตาม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เสียก่อน จากนั้นจึงใช้เป้าประสงค์ดังกล่าวมากาหนดตัววัดในระหว่างทางให้ชัดเจน
2. ผลลัพธ์ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวถึงผลลัพธ์ของผลการดาเนินการด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย เพื่อแสดงให้เห็น ว่าส่ว นราชการดาเนินการได้ดีเพียงใดในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์
ข้อสังเกต
 ตัวชี้วัดที่สำคัญของด้ำนควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หัวข้อนี้มุ่งเน้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ทราบและช่วยคาดการณ์ผลการดาเนินการของส่วนราชการใน
มุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอาจรวมเรื่องต่อไปนี้
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- ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ข้อร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสิทธิผลของการ
แก้ไขข้อร้องเรียน
- คุณค่าในมุมมองของผู้ รั บ บริ การและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยบนพื้นฐานด้านคุณภาพ ผลลั พธ์แ ก่
ผู้รับบริการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการ
- การประเมินของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเข้าถึงและความสะดวกในการใช้
บริการ (รวมถึงการมีอัธยาศัยและใส่ใจในการบริการ)
- รางวัล การจัดอันดับ และการได้รับการยกย่องจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจาก
องค์การจัดอันดับอิสระ
 ตัวชี้วัดด้ำนกำรให้ควำมสำคัญและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนราชการควรใช้ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ เช่น อัตราการ
ร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคประชาชน การให้ความสนับสนุนต่อภารกิจและการบริการอื่น ๆ
ของส่วนราชการโดยผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ จานวนการบริการใหม่ที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรม
ในการให้บริการที่ได้รับการตอบรับ เป็นต้น
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร
เจตจานง
หัวข้อนี้กล่าวเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านผลการดาเนินการที่มุ่งเน้นบุคลากรของส่วนราชการ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงว่าส่วนราชการทาได้ดีเพียงใดในการสร้างและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี มีการเอาใจใส่ การสร้างความ
ผูกพัน และการเรียนรู้สาหรับบุคลากรทุกคน
ข้อสังเกต
 ปัจจัยของผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร ผลลัพธ์ที่รายงานควรรวมถึงปัจจัยทั่วไปและปัจจัยเฉพาะ ปัจจัย
ทั่วไปอาจรวมถึง ความปลอดภัย การขาดงาน การขอโอนย้าย การลาออก ความพึงพอใจ และข้อร้องเรียน
สาหรับตัววัดบางตัว เช่น การขาดงาน การขอโอนย้าย และการลาออก อาจจะมีความเหมาะสมในกา รที่จะ
เทียบเคียงกับพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ปัจจัยที่เฉพาะกับส่วนราชการ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่วนราชการใช้ใน
การประเมินเพื่อบ่ งชี้ถึง บรรยากาศและความผู กพันของบุคลากร ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงขอบข่ายของการ
ฝึกอบรม การฝึกอบรมซ้า การฝึกอบรมข้ามสายงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลั ง ความสาเร็ จของการมอบหมายหน้าที่ความรับผิ ดชอบ หรือความเกี่ยวข้องของอาสาสมัครใน
กระบวนการและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
 ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังของบุคลำกร ผลลัพธ์ที่รายงานสาหรับตัวบ่งชี้ขีดความสามารถ
และอัตรากาลังของบุ คลากรควรครอบคลุมถึง ระดับความสามารถของบุคลากรในการทางานข้ามหน่วยงาน
และจานวนผู้ได้รับประกาศนียบัตรที่ตอบสนองความต้องการด้านทักษะ ปัจจัยเพิ่มเติมอาจรวมถึง การปรับ
โครงสร้างส่วนราชการ รวมถึงการหมุนเวียนหน้าที่งานที่ได้ออกแบบเพื่อให้บรรลุทิศทางยุทธศาสตร์และความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 ควำมผูกพันของบุคลำกร ตัววัดของผลลัพธ์ที่รายงานสาหรับตัวบ่งชี้ความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากรควรครอบคลุมถึง การกระจายอานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร นอกจากนี้อาจพิจารณาแรงจูงใจอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทน แรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
ตัวอย่างของตัววัดผลการดาเนินการอาจได้แก่ อัตราการคงอยู่ของบุคลากรจากโครงการการยกย่องผู้ร่วมงาน
หรือ จานวนของการเลื่อนตาแหน่งงานที่เป็นผลจากโครงการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กำร และกำรกำกับดูแลส่วนรำชกำร
เจตจานง
หั ว ข้ อ นี้ ก ล่ า วถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ส าคั ญ ด้ า นภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารและการก ากั บ ดู แ ลส่ ว นราชการ
เพื่อแสดงถึงความมีจริยธรรมของส่วนราชการ สถานะการเงินที่โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้อสังเกต
 ควำมสำคัญของมำตรฐำนจริยธรรม ไม่ว่าสังคมจะมีการเพ่งเล็งมากขึ้นในประเด็นของธรรมาภิบาล
ความรับผิดชอบด้านการเงิน จริยธรรม และความรับผิดชอบของผู้นาหรือไม่ก็ตาม เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่
จะต้องทาและแสดงให้เห็นว่าการดาเนินการในทุกเรื่องมีมาตรฐานสูง ระบบการกากับดูแลของผู้บริหารของส่วน
ราชการควรมีการติดตามดูตัววัดผลการดาเนินการที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ และเน้นย้าผลของตัววัดดังกล่าว
ไปสู่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
 ผลลัพธ์ที่รำยงำน ผลลัพธ์ที่รายงานควรครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อม กฏหมาย ระเบี ย บ และ การรั บรองมาตรฐาน ผลการตรวจสอบโดยหน่ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแล และความสาเร็จที่โดดเด่นของส่วนราชการในเรื่องดังกล่าว (*)
รวมทั้งการที่ส่วนราชการมีส่วนร่วมให้เกิดความผาสุกและคุณประโยชน์ต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่
สาคัญ
ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงการใช้เงินกองทุนอย่างเหมาะสม ความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและการบริการ
7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต
เจตจานง
หัวข้อนี้ตรวจประเมินผลลัพธ์ด้านการเงิน การบริหารงบประมาณ และการเติบโต เพื่อให้เข้าใจถึง
ประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณและความคุ้มค่า รวมทั้งความท้าทายของส่วนราชการ
ข้อสังเกต
ตัววัดที่รายงานในหัวข้อนี้เป็นตัววัดที่ผู้บริหารของส่วนราชการใช้ในการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตรวจประเมินผลการดาเนินการด้านการเงิน ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ และการเติบโตของ
ส่วนราชการ
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 ตัววัดที่เหมำะสมสำหรับกำรรำยงำน ตัววัดที่เหมาะสมเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน
อาจรวมถึงตัววัดผลด้านการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ประสิทธิภาพของบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย การคืน
ทุนของโครงการต่าง ๆ สัดส่วนของการบริการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มต่าง ๆ การขยายขอบข่ายของการให้บริการและ
พื้นที่ การจัดอันดับที่ดีขึ้นใน ระดับประเทศ หรือในระดับนานาชาติ
7.6 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน
เจตจานง
หัวข้อนี้ตรวจประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านการปฏิบัติการที่สาคัญของส่วนราชการ เพื่อ
ให้ส่วนราชการบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการทางาน
ข้อสังเกต
 ตัววัดผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรและระบบปฏิบัติกำร หัวข้อนี้ส่งเสริมให้ส่วนราชการ
พัฒนาและรวบรวมตัววัด เพื่อใช้ติดตามกระบวนการสาคัญและเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติการ ตัววัดนี้ควร
พิจ ารณาความสั ม พัน ธ์เ ชิง เหตุแ ละผลระหว่ างผลของการปฏิบั ติก ารกับ คุณ ภาพของการบริก าร ผลการ
ดาเนินการที่สาคัญทุกด้านของส่วนราชการและของระบบปฏิบัติการ รวมถึงด้านการเตรียมพร้อมเพื่อภาวะ
ฉุกเฉิน ควรถูกประเมินด้วยตัววัดที่สาคัญและเหมาะสมกับส่วนราชการ
หัวข้อนี้ กระตุ้นให้ส่ วนราชการพัฒนาและใช้ตัวชี้วัดที่มีลั กษณะเฉพาะและมีความแปลกใหม่ ในการ
ติดตามกระบวนการที่สาคัญและใช้การปรับปรุงการปฏิบัติการ ส่วนราชการควรมีการประเมินผลการดาเนินการ
ของส่วนราชการและการปฏิบัติการทั้งหมดโดยใช้ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องและสาคัญต่อส่วนราชการ
 ตัววัดด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร ตัววัดและตัวบ่งชี้ด้านประสิทธิภา
และประสิทธิผลของกระบวนการอาจรวมถึง
- ตัววัดผลการดาเนินการของระบบงานที่แสดงให้เห็นผลของการลดต้นทุน หรือการควบคุม
ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
- การลดการใช้พลังงาน หรือการลดการปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศ
- การลดการปล่อยน้าเสีย การใช้ผลผลิตพลอยได้ และการนากลับมาใช้อีก
- ตัวบ่งชี้ด้านการตอบสนองภายใน เช่น รอบเวลา ความยืดหยุ่นของการผลิต ระยะเวลาจัดส่ง
ระยะเวลาในการจัดเตรียม และการใช้เวลาตั้งแต่ออกแบบจนถึงส่งมอบผลผลิตและบริการ
- การปรับปรุงผลการทางานของส่วนงานบริหารและสายสนับสนุนอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้เฉพาะด้านกระบวนการ เช่น อัตราการสร้างนวัตกรรม และผลจากโครงการริเริ่มต่าง ๆ
เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงการบริการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
- ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย เช่น อัตราการซ้อม ระดับความพร้อมของการเตรียมการ
- ตัวบ่งชี้ด้านเครือข่ายอุปทาน เช่น การลดลงของปริมาณคงคลังหรือการตรวจรับ คุณภาพ
และผลิตภาพที่ดีขึ้น การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิคส์ และการลดต้นทุนด้านการจั ดการ
เครือข่ายอุปทาน
- ผลลัพธ์การประเมินโดยส่วนราชการภายนอก
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ภำคผนวก 2
อธิธำนศัพท์
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อภิธำนศัพท์
อภิธานศัพท์ เป็นคาจากัดความและคาอธิบายอย่างย่อของคาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในเกณฑ์ ซึ่งมี
ความสาคัญต่อการจัดการการดาเนินการของส่วนราชการ
กระบวนกำร (Process)
คาว่า “กระบวนการ” (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบ
ผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ โดยทั่วไป
กระบวนการ ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง มาทางานร่วมกันตาม
ขั้นตอนหรือการปฏิบัติการที่กาหนดไว้ ซึ่งแทบจะไม่มีกระบวนการใดที่สามารถดาเนินงานได้โดยลาพัง จะต้อง
พิจารณาความสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน
ในบางสถานการณ์กระบวนการอาจต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีระเบียบ
ปฏิบั ติและข้อกาหนดที่เป็ น ลายลั กษณ์อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่กาหนดไว้ชัดเจน
ในกรณีที่เป็นการให้บริการ “กระบวนการ” จะมีในลักษณะกว้าง ๆ เช่น บอกว่าต้องทาอะไรบ้ าง ซึ่งอาจ
รวมถึงขั้นตอนที่พึงประสงค์หรือคาดหวัง หากขั้นตอนนั้นสาคัญอย่างยิ่ง การให้บริการต้องให้สารสนเทศที่ช่วย
ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนด้วย และต้องมีแนวทางสาหรับผู้ให้บริการใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ย วกับการกระทาหรือพฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจ
เกิดขึ้นด้วย
ในงานที่ ใ ช้ ค วามรู้ เช่ น การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ การวิ จั ย การพั ฒ นา และการวิ เ คราะห์
กระบวนการไม่ จ าเป็ น ต้อ งมีล าดั บ ขั้น ตอนที่ เ ป็น ทางการ แต่ อ าจเป็ น ความเข้ า ใจโดยทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการ
ดาเนินการที่มสี มรรถภาพ เช่น จังหวะเวลา ทางเลือกที่กาหนดไว้ การประเมินผล และการรายงานผล ขั้นตอน
อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้ว
ในระบบการให้คะแนนของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะมีการตรวจประเมินถึงระดับ
ความสาเร็จของกระบวนการ ระดับความสาเร็จนี้อยู่ บนพื้นฐานของปัจจัยทั้ง 4 ประการที่ใช้ประเมินแต่ละ
กระบวนการที่ ส าคั ญ ของส่ ว นราชการ ได้ แ ก่ แนวทาง การถ่ า ยทอดเพื่ อ น าไปปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ และ
การบูรณาการ ดูคาอธิบายเพิ่มเติมใน “ระบบการให้คะแนน”
กระบวนกำรทำงำน (Work Process)
กระบวนการทางาน หมายถึง กระบวนการสร้างคุณค่าที่สาคัญที่สุดภายในองคกรซึ่งอาจรวมถึง การ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ การผลิ ต และการส่ ง มอบ การสนั บ สนุ น ผู้ รั บ บริ ก าร การจั ด การเครื อ ข่ า ยอุ ป ทาน
กระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุน กระบวนการทางานเป็นกระบวนการทางานที่สาคัญของ
องค์การมักเกี่ยวข้องกับสรรมถนะหลักขององค์การ ปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จขององค์การเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
และปั จ จั ย ที่ ผู้ น าระดั บ สู ง ใช้ พิ จ ารณาว่ า ส าคั ญ ต่ อ การเติ บ โตขององค์ ก าร กระบวนการท างานที่ ส าคั ญ
ขององค์การต้องดาเนินการให้สาเร็จโดยบุคคลากรขององค์การเสมอ
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กำรกระจำยอำนำจในกำรตัดสินใจ (Empowerment)
“การกระจายอานาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การให้อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
ดาเนินการให้แก่บุคลากร การกระจายอานาจในการตัดสินใจจะส่งผลให้การตัดสินใจกระทาโดยผู้ที่อยู่ใกล้หน้า
งานมากที่สุด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้น
การกระจายอานาจในการตัดสินใจ มีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้บุคลากรสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่ม
ผลิตภาพ รวมทั้งปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ บุคลากรที่ได้รับอานาจในการตัดสินใจ จะต้องมี
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องให้ข้อมูลและสารสนเทศที่
ทันเหตุการณ์และมีประโยชน์
กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำร (Performance Projections)
“การคาดการณ์ผลการดาเนินการ” หมายถึง การคาดคะเนผลการดาเนินการในอนาคตการคาดการณ์
อาจอิงกับผลการดาเนินการที่ผ่านมา ผลการดาเนินการของคู่แข่งที่ต้องทาให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่า หรือ
เป้าประสงค์เพื่อผลการดาเนินการในอนาคต
การคาดการณ์ต้องคานึงถึงการคาดคะเนอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ
ด้วยการคาดการณ์ใช้ในการชี้ให้เห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดในเรื่องใด ดังนั้น
การคาดการณ์ผลการดาเนินการจึงใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดการที่สาคัญ
กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ (Deployment)
“การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการนาแนวทาง ไปดาเนินการเพื่อ
ตอบสนองข้อกาหนดในเกณฑ์ การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติจะประเมินจากความกว้างและความลึกในการนา
แนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งส่วนราชการ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1 – 6 ดูคาอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน
กำรทำงำนที่ให้ผลกำรดำเนินกำรที่ดี (High-Performance)
“การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี ” หมายถึง กระบวนการทางานที่มุ่งให้ผลการดาเนินการของ
ส่วนราชการและบุคลากรมีระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงผลดาเนินการด้านคุณภาพ ผลิตภาพ
อัตรานวัตกรรม และรอบเวลา การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี ส่งผลให้การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น
แนวทางที่นาไปสู่การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีมีรูปแบบ หน้าที่ และระบบจูงใจ ที่แตกต่าง
กันไป การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี มักประกอบด้วยการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากร
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทีมงานต่าง ๆ การรับผิดชอบด้วยตนเองและการกระจายอานาจ
การตัดสินใจแก่บุคลากร ปัจจัยนาเข้าของบุคลากรในการวางแผน การสร้างทักษะและการเรียนรู้ในระดับส่วน
ราชการและบุคคล การเรียนรู้จากส่วนราชการอื่น ความยืดหยุ่นในการออกแบบงานและการมอบหมายงาน
โครงสร้ า งส่ ว นราชการแบบไม่ ซั บ ซ้ อ น (Flattened Organizational Structure) ซึ่ ง ท าให้ มี ก ารกระจาย
อานาจในการตัดสินใจ และการตัดสินใจกระทาโดยผู้ที่อยู่ใกล้หน้างานมากที่สุด รวมทั้งการใช้ตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเปรียบเทียบ
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ระบบการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีส่วนใหญ่ใช้สิ่งจูงใจ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดาเนินการของส่วนราชการ สิ่งที่บุคลากรและทีมทาให้ส่วนราชการ
และการเพิ่มทักษะ นอกจากนี้ กระบวนการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีต้ องพยายามทาให้โครงสร้าง
ส่วนราชการ งาน การพัฒนาบุคลากร และการให้สิ่งจูงใจมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
กำรบูรณำกำร (Integration)
“การบู ร ณาการ” หมายถึ ง การผสมกลมกลื น ของแผน กระบวนการ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ
การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญ
ของส่วนราชการ
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน จะสาเร็จได้
เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการการดาเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์
ดูคาจากัดความของ “ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน” ประกอบ
การบูรณาการเป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1 – 6 ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูรณาการ
ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน”
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม (Ethical Behavior)
“การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม” หมายถึง วิธีการที่ส่วนราชการทาให้มั่นใจว่าการตัดสินใจ
การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามมโนธรรมและหลักการของส่วนราชการ
หลักการเหล่านี้ควรสนับสนุนกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดของส่วนราชการ รวมทั้ง
เป็นพื้นฐานสาหรับค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ ซึ่งจะตัดสิน “ความถูก” และ “ความผิด” ของการ
กระทาใด ๆ
ผู้บริหารของส่วนราชการควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการดาเนินการอย่างมี จริยธรรม
หลักการนี้ประยุกต์ใช้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในส่วนราชการ ตั้งแต่บุคลากรจนถึงผู้บริหาร และจาเป็นต้องสื่อสาร
และส่งเสริมอย่างสม่าเสมอ
ผู้บริหารของส่วนราชการควรทาให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับหลักจริยธรรม การดาเนินงานอย่างมีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด รวมทั้งบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบผลผลิตและการบริการ และชุมชนท้องถิ่น
ของส่วนราชการ
บางส่วนราชการอาจเห็นว่าจริยธรรมเป็นขอบเขตของเงื่อนไขที่เป็นข้อจากัด แต่หลักจริยธรรมที่ดี
และชัดเจนควรให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรเพื่อให้ทาการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วยความเชื่อมั่น
ดูคาอธิบายค่านิยมและหลักการที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “จริยธรรมและความโปร่งใส”
กำรปกป้องควำมปลอดภัยทำงด้ำนไซเบอร์ (Cyber security)
การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ที่อาจเกิดขึ้นต่อข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับบุคลากร ผู้รับบริการ และส่วนราชการอันจะเกิดผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ การทหาร และความสงบสุข
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กำรเรียนรู้ (Learning)
“การเรียนรู้” หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ์ และ
นวัตกรรม ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กล่าวถึงการเรียนรู้ทั้ง 2 ส่วน คือ การเรียนรู้ของส่วน
ราชการ และการเรียนรู้ของบุคลากร
การเรี ยนรู้ของส่ว นราชการ ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาวงจรการประเมินและการปรับปรุง
ความคิดและปัจจัยนาเข้าจากบุคลากรและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแลกเปลี่ยน วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศและการจัดระดับเทียบเคียง
การเรี ย นรู้ ของบุ คลากรได้ม าจากการศึก ษา การฝึ ก อบรม และโอกาสในการพั ฒ นาเพื่อ ความ
เจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคล
เพื่อความมีประสิทธิผล การเรียนรู้ควรปลูกฝังอยู่ในวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ การเรียนรู้
ส่งผลถึงการได้เปรียบเชิงแข่งขันของส่วนราชการและบุคลากร
การเรียนรู้เป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1 – 6 ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้
ในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน”
กำรวิเครำะห์ (Analysis)
“การวิเคราะห์” หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิผล การวิเคราะห์มักเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
การวิเคราะห์ระดับส่วนราชการโดยรวม เป็นแนวทางการจัดการกระบวนการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
ที่สาคัญและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
แม้ข้อเท็จจริงและข้อมูลแต่ละตัวจะมีความสาคัญ แต่อาจไม่เป็นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลสาหรับการ
ปฏิบัติการหรือการจัดลาดับความสาคัญเสมอไป ดังนั้น การปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล จึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจ
ในความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมูล
กำรสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation)
“การสร้างคุณค่า” หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่สร้างผลประโยชน์แก่ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และภารกิจของส่วนราชการ กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ “การ
ดาเนินการตามภารกิจ” มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ และก่อให้เกิดผลผลิต บริการ และผลลั พธ์ใน
เชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่สาคัญ
ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Questions)
“ข้อกาหนดโดยรวม” หมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้เกณฑ์ต้องอธิบาย เมื่อตอบคากล่าวเกี่ยวกับแนวคิดที่เป็น
แก่นสารที่สาคัญของหัวข้อนี้ ข้อกาหนดโดยรวมครอบคลุมถึงคุณลักษณะที่มีนัยสาคัญที่สุดของข้อกาหนดของ
หัวข้อนั้น
ในเกณฑ์นี้ ข้อกาหนดโดยรวมของแต่ละหัวข้อแสดงด้วยประโยคที่เป็นตัวอักษรหนา
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ข้อกำหนดต่ำง ๆ (Multiple Questions)
“ข้อกาหนดต่าง ๆ” หมายถึง คากล่าวแต่ละคากล่าวที่ผู้ใช้เกณฑ์ต้องตอบในแต่ละประเด็นพิจารณา
คากล่าวเหล่านี้ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อกาหนดในแต่ละหัวข้อ
ข้อกำหนดพื้นฐำน (Basic Question)
“ข้อกาหนดพื้นฐาน” หมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้เกณฑ์ต้องอธิบาย เมื่อตอบคากล่าวเกี่ยวกับแนวคิดที่เป็น
แก่นสารที่สาคัญของหัวข้อนี้ ข้อกาหนดพื้นฐานเป็นสาระสาคัญที่เป็นพื้นฐานของหัวข้อนั้น ๆ ในเกณฑ์นี้
ข้อกาหนดพื้นฐานของแต่ละหัวข้อแสดงไว้ที่ “ชื่อหัวข้อ”
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร (Workforce Capability)
คาว่า “ขีดความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถของส่วนราชการที่จะทางานให้สาเร็จ
ตามกระบวนการทางานด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร
ขีดความสามารถอาจรวมถึงความสามารถที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ทางานใหม่ รวมทั้งตอบสนองภารกิจ และความต้องการของกฎ ระเบีย บ ข้อบัง คับ ที่เปลี่ ยนแปลงไปของ
ส่วนราชการ
ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Advantages)
คาว่า “ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์”หมายถึง ความได้เปรียบในเชิง การแข่งขันต่างๆ ที่เป็นตัว
ตัดสิ น ว่าส่ ว นราชการจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ ซึ่งโดยทั่ว ไปมักจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ ส่ ว น
ราชการประสบความสาเร็จในการแข่งขันเมื่อเทียบกับส่วนราชการอื่นที่ทาหน้าที่คล้ายคลึงกัน ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์มักมาจาก (1) สมรรถนะหลัก ที่เน้นที่การสร้างและเพิ่มพูนความสามารถภายในส่ วนราชการ และ
(2) ทรั พยากรภายนอกที่ ส าคั ญในเชิงกลยุท ธ์ซึ่ง เกิดจากการก าหนดและใช้ป ระโยชน์อ ย่างเต็ม ที่ผ่ า น
ความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกและกับคู่ความร่วมมือ
เมื่อส่วนราชการเข้าใจถึงที่มาของความได้เปรียบเชิง ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 แหล่ง ก็สามารถเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของความสามารถจาเพาะของตนได้ โดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เสริมกันที่มาจาก
องค์การอื่นๆ
ดูคาจากัดความของคาว่า “ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์” และ “วัตถุประสงค์ยุทธศำสตร์”เพื่อให้
เข้าใจความเชื่อมโยงของความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ วัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์
ซึ่งส่วนราชการกาหนดเพื่อตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบดังกล่าว
ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Challenges)
“ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ” หมายถึง สิ่งที่ส่วนราชการต้องเอาชนะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดันภายนอก แต่ไม่ได้จากัดอยู่เพียงเท่านั้น อย่างไรก็
ตาม ในการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก ส่วนราชการอาจเผชิญกับ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในส่วนราชการเอง
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอก อาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต บริการ หรือเทคโนโลยีรวมถึง ความเสี่ยงด้าน
การเงิน สังคม และความเสี่ยงอื่น ๆ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน อาจเกี่ยวกับความสามารถของส่วนราชการหรือทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอื่น ๆ
ดูคาจากัดความของ “เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์” ประกอบ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์กับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนราชการระบุอย่างชัดเจนในการ
ตอบสนองต่อความท้าทายที่สาคัญ
ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement)
“ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร” หมายถึ ง ระดั บ ความมุ่ ง มั่ น ของบุ ค ลากรทั้ ง ในด้ า นความรู้ สึ ก และ
สติปัญญา เพื่อให้งาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการบรรลุผล ส่วนราชการที่มีระดับความผูกพันของ
บุคลากรสูงแสดงให้เห็น เด่นชัดด้ว ยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งทาให้ บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย และความสาเร็จของ
ส่วนราชการ
บุ คลากรในส่ ว นราชการรู้ สึ กมี ความผู ก พัน เมื่อ พวกเขาพบว่า ได้ ทาในสิ่ ง ที่ต้ องการ และได้รั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อเขาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน และจากสถานที่ทางาน
ประโยชน์ของความผูกพันของบุคลากรคือทาให้เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกัน ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ที่ร่วมกันปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ดี การรับและให้ข้อมูลมีความคล่องตัว การเอื้ออานาจในการตัดสิ นใจ และ
ความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินการ ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่จะนามาซึ่งความผูกพัน รวมถึงการฝึกอบรมและ
การพัฒนาความก้าวหน้าในการงาน ระบบการยกย่องชมเชย และระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผลโอกาส
และการดูแลที่เท่าเทียมกันและการมีมิตรไมตรีกับครอบครัวของบุคลากร
ควำมผูกพันของผู้รับบริกำร (Customer Engagement)
ความผูกพันของผู้รับบริการ หมายถึง การสนับสนุน ช่วยเหลือของผู้รับบริการที่ทุ่มให้กับบริการและ
ผลผลิตขององค์การ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการตอบสนองความต้องการและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการยังคงใช้บริการ รวมถึงการรักษาผู้รับบริการไว้ด้วย
ความภักดีต่อองค์กร ผู้รับบริการมีความเต็มใจในการร่วมประสานงานกับองค์การและเต็มใจในการแนะนา
องค์การให้หน่วยงานอื่นได้รู้จักอย่างแข็งขัน
ควำมยั่งยืน (Sustainability)
“ความยั่งยื น ” หมายถึง ความสามารถของส่ ว นราชการในการตอบสนองต่อความจาเป็นต่อการ
ดาเนินการในปัจจุบัน และมีความคล่องตัวและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่ทาให้ส่วนราชการมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานและพร้อมต่อสภาพแวดล้อมการดาเนินงานในอนาคต ส่วนราชการจาเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัย
ภายนอกและภายใน ซึ่ ง อาจรวมถึ ง ปั จ จั ย ระดั บ ประเทศทั้ ง หมดและปั จ จั ย ที่ เ ฉพาะเจาะจงของ
ส่วนราชการความยั่งยืนอาจพิจารณาจากขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร ความพร้อมของทรัพยากร
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เทคโนโลยี ความรู้ ความสามารถพิเศษ ระบบงาน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ความยั่งยืน
ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสาหรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง หรือภาวะฉุกเฉินในระยะสั้นด้วย
ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (Alignment)
คาว่า “ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ”หมายถึง ความสอดคล้องของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การตัดสินใจด้านทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ และการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่สาคัญของส่วนราชการ ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมี
ความเข้าใจร่วมกันในจุดประสงค์และเป้าประสงค์ รวมถึงการใช้ตัววัดและสารสนเทศที่ เกื้อหนุนกัน เพื่อใช้ใน
การวางแผนการติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน3 ระดับคือ ระดับส่วนราชการ ระดับกระบวนการ
ที่สาคัญ และระดับหน่วยงาน
ดูคาจากัดความของคาว่า“การบูรณาการ : Integration” ประกอบ
ควำมหลำกหลำย (Diversity)
“ความหลากหลาย” หมายถึง การให้คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของบุคลากร ซึ่ง
ครอบคลุมถึงตัวแปรต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความพิการ แนวโน้มทางเพศ อายุ การศึกษา
ถิ่นกาเนิด และทักษะ รวมทั้งความแตกต่างทางความคิด ความคิดเห็น สาขาการศึกษา และมุมมอง
ในเกณฑ์นี้ หมายถึง ความหลากหลายของการว่าจ้างบุคลากรและชุมชนของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่ วนเสี ย (ถ้ามี ) การใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายของทั้งสองเรื่องนี้ จะเพิ่มโอกาสในการมีผลการ
ดาเนินการที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และชุมชน รวมทั้ง
สร้างความภักดีของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากร
ค่ำนิยม (Values)
“ค่านิยม” หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นาที่คาดหวังให้ส่วนราชการและบุคลากรปฏิบัติ
ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของส่วนราชการ ค่านิยมสนับสนุนและชี้นาการตัดสินใจ
ของบุคลากรทุกคน และช่วยให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ตัวอย่างของค่านิยม อาจรวมถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธ์ ทุกกรณี การ
ทาให้เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเห็นคุณค่าของบุคลากรและของความ
หลากหลาย การป้องกันสิ่งแวดล้อม และการมีการดาเนินการที่เป็นเลิศทุก ๆ วัน
คุณค่ำ (Value)
“คุณค่า” หมายถึง ความคุ้มค่าของผลผลิต บริการ กระบวนการ สินทรัพย์ หรือการใช้งาน เมื่อเทียบ
กับค่าใช้จ่ายและทางเลือกอื่น ๆ
ส่ว นราชการควรพิจ ารณาคุณค่าเพื่อประเมินประโยชน์ของทางเลื อกต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่าย เช่น คุณค่าที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากผลผลิตและบริการต่าง ๆ ส่วนราชการ
จาเป็นต้องเข้าใจว่าคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มคืออะไร จากนั้นก็ส่งมอบคุณค่าให้แต่ละกลุ่มนั้น ทั้งนี้
ส่วนราชการต้องทาให้เกิดความสมดุลของคุณค่าที่มีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นด้วย
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เครือข่ำยอุปทำน (Supple network)
การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดกระบวนงานตั้งแต่ต้นน้าจรดปลายน้า รวมทั้ง กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (collaboration)
เจตจำนง (Purpose)
“เจตจานง” หมายถึง เหตุผลพื้นฐานที่ส่วนราชการดารงอยู่ บทบาทหลักของเจตจานง คือ การ
กระตุ้นและชี้นาส่วนราชการในการกาหนดค่านิยม โดยปกติ เจตจานงจะกว้างและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
ส่วนราชการที่มีภารกิจต่างกัน อาจมีเจตจานงคล้ายคลึงกัน ในขณะที่ส่วนราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
อาจมีเจตจานงต่างกัน
ตัววัดและตัวชี้วัด (Measures and indicators)
ตัววัดและตัวชี้วัด หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกจานวนปัจจัยนาเข้า ผลผลิต และ ผลการ
ดาเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม/แผนงาน โครงการ บริการ และ ผลการดาเนินการของ
องค์การโดยรวม ตัววัดและตัวชี้วัดอาจเป็นแบบไม่ซับซ้อน ตัวชี้วัดอาจเป็นแบบง่าย ๆ (ได้จาการวัดแต่ละครั้ง)
หรือแบบหลายตัวประกอบกัน เกณฑ์ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างตัววัดและตัวชี้วัด
อย่างไรก็ตาม บางคนชอบใช้คาว่า “ตัวชี้วัด” เมี่อ (1) การวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินการ
แต่ไม่ใช่ตัววัดโดยตรงของผลการดาเนินการนั้น (เช่น จานวนข้อร้องเรียน เป็นตัวชี้วัดของความไม่พึงพอใจแต่
ไม่ใช่ตัววัดโดยตรงของความไม่พึงพอใจ) (2) การวัดนั้นเป็นตัวทานาย (ตัวชี้วัด – leading indicator) ของ
ผลการดาเนินการด้านอื่น ๆ
ที่สำคัญ (Key)
“ที่สาคัญ” หมายถึง ส่วนประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่สาคัญมากหรือสาคัญที่สุดที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของส่วนราชการ ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ กล่าวถึงความท้าทายที่สาคัญ แผนงานที่สาคัญ กระบวนการที่สาคัญ และตัวชี้วัดที่สาคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญที่สุดต่อความสาเร็จของส่วนราชการ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการมุ่งไปสู่หรือตรวจ
ติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
นวัตกรรม (Innovation)
“นวัตกรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการ หรือ
ประสิทธิผลของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิต ซึ่งอาจเป็นของใหม่ หรือ
นามาปรับใช้เพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่
นวั ต กรรมที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในระดั บ ส่ ว นราชการ เป็ น กระบวนการที่ ป ระกอบด้ ว ยหลาย
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ การตัดสินใจที่จะดาเนินการ การดาเนินการ
การประเมินผล และการเรียนรู้
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แม้ว่านวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมสามารถเกิดได้ในทุกกระบวนการที่สาคัญ
ของส่วนราชการ ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง อย่างก้าวกระโดด หรือ
การเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้างส่วน
ราชการให้บรรลุงานของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
แนวทำง (Approach)
“แนวทาง” หมายถึง วิธีการที่ส่วนราชการดาเนินการเพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อต่าง ๆ ใน
เกณฑ์ แนวทาง หมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อกาหนดของหัวข้อและประสิทธิผลของการใช้
แนวทางนั้น
แนวทางเป็นมิติหนึ่งในการประเมินหัวข้อในหมวด 1 – 6 ดูคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางใน
เรื่อง “ระบบการให้คะแนน”
แนวโน้ม (Trends)
“แนวโน้ม” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของส่วนราชการ แนวโน้มแสดงผลการดาเนินการของส่วนราชการตามลาดับช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป
โดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 3 จุด และหากต้องการให้มีความ เชื่อถือได้ทาง
สถิติต้องมีขอ้ มูลมากกว่านั้น รอบเวลาในการวัดกระบวนการจะเป็นตัวกาหนดช่วงเวลาของการแสดงแนวโน้ม
รอบเวลาที่สั้นกว่าทาให้ต้องมีการวัดบ่อยกว่า ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าจึงจะทราบ
แนวโน้มที่ชัดเจนได้ ตัวอย่างของแนวโน้มที่ต้องตอบในเกณฑ์ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดาเนินการใน
หมวด 7
บุคลำกร (Workforce)
“บุคลากร” หมายถึง บุคคลทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะทาให้งานของส่ว น
ราชการประสบความสาเร็จ รวมทั้งบุคลากรที่ส่วนราชการจ่ายค่าตอบแทน (เช่น เจ้าหน้าที่ประจา เจ้าหน้าที่
ชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ที่ทางานผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งลูกจ้างตามสัญญาที่ส่วนราชการดูแลและ ควบคุม) และ
อาสาสมัคร (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม โดยรวมถึงผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในทุกระดับ
ประสิทธิผล (Effective)
“ประสิทธิผล” หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการหรือตัวชี้วัดใด ๆ สามารถตอบสนอง
เจตจานงที่ตั้งไว้
การประเมิน ประสิ ทธิผ ล ต้องประเมินระดับความสามารถที่แนวทางนั้นมีความสอดคล้ องไปใน
แนวทางเดียวกันกับความต้องการของส่วนราชการ และการถ่ายทอดเพื่อนาแนวทางไปปฏิบัติ หรือประเมิน
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ใช้
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เป้ำประสงค์ (Goals)
“เป้ า ประสงค์ ” หมายถึ ง สภาพในอนาคตหรื อ ระดั บ ผลการด าเนิ น การที่ ต้ อ งการบรรลุ
เป้าประสงค์ เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าประสงค์เป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้นาการปฏิบัติการ
เป้าประสงค์ในเชิงปริมาณที่เป็นจุดหรือช่วงที่เป็นตัวเลข มักเรียกว่า “เป้าหมาย” เป้าหมายอาจเป็น
การคาดการณ์จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน
“เป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง” (Stretch Goals) หมายถึง การปรับปรุงที่สาคัญหรือการปรับปรุงอย่าง
ก้าวกระโดดในเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในอนาคตของส่วนราชการ
ประโยชน์ของเป้าประสงค์ รวมถึง
- การทาให้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน เพื่อใช้วัดความสาเร็จ
- การสนับสนุนการทางานเป็นทีมด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน
- การสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง
- การเป็นพื้นฐานสาหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล
ผลกำรดำเนินกำร (Performance)
“ผลการดาเนินการ” หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากกระบวนการ
ผลผลิตและบริการ ซึ่งทาให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ มาตรฐานผลลัพธ์ที่ผ่านมา และ
ส่วนราชการอื่น ๆ ผลการดาเนินการอาจแสดงในรูปแบบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ครอบคลุมผลกำรดำเนินกำร 6 ด้ำน ได้แก่
(1) ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
(2) ด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(4) ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
(5) ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
(6) ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ในการน าเสนอข้ อ มู ล ให้ ส่ ว นราชการพิ จ ารณาเลื อ กตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ๆ ที่ ส ะท้ อ นผลการ
ดาเนินงานของส่วนราชการมาแสดง และอาจนาข้อมูลจากคารับรองการปฏิบัติราชการมาประกอบด้วยก็ได้
ผลกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Performance Excellence)
“ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการดาเนินการของส่วนราชการอย่าง
บูรณาการ ซึ่งส่งผลให้เกิด
(1) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จของส่วนราชการ
(2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถของส่วนราชการโดยรวม
(3) การเรียนรู้ของส่วนราชการและบุคลากร
เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ สามารถน ามาใช้ เ ป็ น กรอบการท างานและ
เครื่องมือในการตรวจประเมินที่ทาให้เข้าใจถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนและก้าวสู่ความเป็นเลิศ
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ผลลัพธ์ (Results)
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของส่วนราชการ ที่ได้จากการ
ดาเนินการตามข้อกาหนดของหัวข้อในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การประเมิ น ผลลั พ ธ์ จ ะพิ จ ารณาจากผลการด าเนิ น การในปั จ จุ บั น ผลการด าเนิ น การ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตราความครอบคลุม และความสาคัญของการปรับปรุงผล
การดาเนินการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดผลลัพธ์กับข้อกาหนดด้านผลการดาเนินการที่สาคัญของ
ส่วนราชการ
ดูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง “ระบบการให้คะแนน”
ผลิตภำพ (Productivity)
ผลิตภาพ หมายถึง การวัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร แม้คาว่า “ผลิตภาพ” มักใช้กับปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น บุคลากร (ผลิตภาพแรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน แต่แนวคิด
เกี่ยวกับผลิตภาพยังสามารถนาไปพิจารณาถึง การใช้ทรัพยากรทั้งหมดในการสรางผลผลิต การวัด “ผลิตภาพ
โดยรวม” โดยใช้ ตั ว วั ด เชิ ง ประกอบท าให้ ส ามารถประเมิ น ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง หมดใน
กระบวนการ (ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกใช้ทรัพยากร) ว่ามีประโยชน์หรือไม่
ผู้บริหำรของส่วนรำชกำร (Senior Leaders)
“ผู้บริหารของส่วนราชการ” หมายถึง กลุ่มหรือทีมผู้บริหารระดับสูงสุดของส่วนราชการ โดยทั่วไป
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ และหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง/สานัก หรือเทียบเท่า
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการของท่าน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากร ในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบ
งาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย
แม้ว่าผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ควรแยกผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มได้
อย่างชัดเจน
ผู้รับบริกำร (Customer)
“ผู้ รั บ บริ ก าร” หมายถึ ง ผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารจากส่ ว นราชการโดยตรง หรื อ ผ่ า นช่ อ งทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
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ผู้ให้ควำมร่วมมือ (Collaborator)
“ผู้ให้ ความร่ ว มมือ ” หมายถึง องค์การหรือกลุ่ มบุคคลที่ให้ ความร่วมมือกับส่ว นราชการในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการหรือกิจกรรมบางอย่าง หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นครั้งคราว โดยมีเป้าหมายระยะสั้น
ที่สอดคล้องกันหรืออย่างเดียวกัน การร่วมมือในลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบที่เป็นทางการ
ดูความจากัดความของคาว่า “พันธมิตร (Partners)”
แผนปฏิบัติกำร (Action Plans)
“แผนปฏิ บั ติ ก าร” หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ฉพาะเจาะจง ซึ่ ง ตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และช่วงเวลา ที่ต้องทาให้สาเร็จ
เมื่อมีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนแล้ว การจัดทาแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่
สาคัญอย่างยิ่งในการวางแผน เพื่อให้มีความเข้าใจและถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการอย่างมี
ประสิทธิผล
ในเกณฑ์นี้ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนาไปปฏิบั ติ ครอบคลุมถึงการสร้างตัวชี้วั ดให้สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอาจจาเป็นต้องให้การฝึกอบรม
ที่เฉพาะเจาะจงแก่บุคลากรบางคนหรือมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย
ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการระดับจังหวัดที่มีการแข่งขันสูงอาจเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในจังหวัด มี การตั้งเป้าให้เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 10% ต่อปี
แผนปฏิบัติการอาจรวมถึงการวิเคราะห์ว่า องค์ประกอบของรายได้กลุ่มใดที่ยังต่าอยู่ และแนวทางในการเพิ่ม
รายได้เฉพาะกลุ่มนั้นขึ้นมาได้ ในการนาแผนไปปฏิบัติอาจต้องมีการฝึกอบรมทักษะของการประกอบอาชีพ
เสริ ม กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม และการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การซื้ อ ขายและตลาด ดู ค าจ ากั ด ความของค าว่ า
“วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)”
พันธกิจ (Mission)
“พันธกิจ” หมายถึง หน้าที่โดยรวมของส่วนราชการ พันธกิจ เป็นการตอบคาถามว่า “ส่วนราชการ
ต้องการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจกาหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนราชการ
ให้บริการ ความสามารถที่โดดเด่นของส่วนราชการ หรือเทคโนโลยีที่ส่วนราชการใช้
พันธมิตร (Partners)
คาว่า “พันธมิตร”หมายถึง องค์การ หรือกลุ่มบุคคลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งทางานร่วมกับส่วนราชการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายร่ว มกันหรือเพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินการ โดยทั่วไปจะมีความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการเพื่อเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เช่น การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือการส่งมอบบริการ
พันธมิตรที่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการมักมีกาหนดช่วงเวลาของความร่วมมือและต้องมีความ
เข้าใจที่ชัดเจนต่อบทบาทแต่ละฝ่าย และผลประโยชน์ของ ทั้งสองฝ่าย
ดูคาจากัดความของคาว่า “ผู้ให้ควำมร่วมมือ: (Collaborators)”
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สำรสนเทศน้อย/ไม่ชัดเจน (Anecdotal)
“มีสารสนเทศน้อย/ไม่ชัดเจน” หมายถึง สารสนเทศด้านกระบวนการที่ขาดความเฉพาะเจาะจงใน
ด้านวิธีการ ตัวชี้วัด กลไกการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ และปัจจัยการประเมิน / การปรับปรุง / การเรียนรู้
การใช้ ตัว อย่ า งและการอธิบ ายกิ จกรรมแต่ ล ะกิจกรรมมากกว่ากระบวนการที่เ ป็น ระบบจะถู ก
ประเมินว่ามีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน
ตัวอย่างในการตอบคาถามของเกณฑ์ เรื่องวิธีการที่ผู้บริหารส่วนราชการใช้ในการสื่อความคาดหวัง
ต่อผลการดาเนินการของบุคลากร การตอบโดยใช้ข้อมูลปลีกย่อยอาจอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ผู้ บริหารของส่วน
ราชการบางคนได้ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ของส่วนราชการซึ่งเกิดขึ้นเพียงประปราย แต่การตอบในเชิง
ระบบ ควรอธิบายถึงวิธีการสื่อสารที่ผู้บริหารของส่วนราชการใช้อย่างสม่าเสมอเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานในทุก
ที่ตั้งและบุคลากรระดับ ถึงความคาดหวังด้านผลการปฏิบัติงาน รวมถึงตัววัดซึ่งใช้ประเมินประสิทธิผลของ
วิธีการดังกล่าว ตลอดจนเครื่องมือและเทคนิคซึ่งใช้ประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
รอบเวลำ (Cycle Time)
“รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ต้องใช้เพื่อบรรลุตามข้อผูกพันหรือทางานให้เสร็จสมบูรณ์ การวัดด้าน
เวลามีบ ทบาทส าคัญในเกณฑ์นี้ เพราะผลการดาเนินการด้านเวลามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
ความสามารถของส่วนราชการ
รอบเวลา หมายถึง เวลาที่ใช้ในการดาเนินการในทุกแง่มุม การปรับปรุงรอบเวลา อาจรวมถึงเวลาที่ใช้ใน
การนาเสนอบริการใหม่ เวลาในการส่งมอบ เวลาในการตอบสนองผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวชี้วัด
ด้านเวลาที่สาคัญอื่น ๆ
ระดับ (Levels)
“ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่ทาให้ทราบว่าผลลัพธ์และผลการดาเนินการของส่วน
ราชการอยู่ในตาแหน่งหรืออันดับใดในมาตราวัดที่ชัดเจน
ระดับผลการดาเนินการทาให้สามารถประเมินผลเปรียบเทียบกับผลการดาเนินการที่ผ่านมา การ
คาดการณ์ เป้าประสงค์ และตัวเปรียบเทียบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ระบบกำกับดูแลองค์กำร (Organizational Governance)
“ระบบกากับ ดูแลองค์การ” หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมต่าง ๆ ที่ใช้ในส่ ว นราชการ
รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการบริหาร และของผู้บริหารของส่วน
ราชการ
กฎระเบียบที่บังคับใช้ (By-laws) และนโยบายของส่วนราชการจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสิทธิ
และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการกาหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อ
สร้างหลักประกันในด้าน
(1) ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
(2) ความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน
(3) การปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
กระบวนการต่าง ๆ ด้านการกากับดูแลอาจรวมถึง การอนุมัติทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ การตรวจ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของผู้บริหารของส่วนราชการ การกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
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ของระดับบริหาร การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง การตรวจสอบทางการเงิน และการปฏิบัติการ การจัดการ
ความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การทาให้มั่ นใจว่าระบบการกากับดูแลมีประสิทธิผลมีความสาคัญต่อ
ความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนต่อประสิทธิผลของส่วนราชการ
ระบบกำรนำองค์กำร (Leadership System)
“ระบบการนาองค์การ” หมายถึง วิธีการบริหารที่ผู้บริหารของส่วนราชการนามาใช้ ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการทั่วทั้งส่วนราชการ ซึ่งเป็นพื้นฐานและวิธีที่ใช้ตัดสินใจเรื่องที่สาคัญ การสื่อสาร และ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรรและการพัฒนาผู้นาและ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังด้านผลการ
ดาเนินการ
ระบบการนาองค์การสร้ างความภักดีและการทางานเป็นทีม โดยขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และค่านิยม
รวมทั้งการมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ร่วมของส่วนราชการ ระบบการนาองค์การกระตุ้นและสนับสนุนความคิดริเริ่ม
และการเสี่ยงที่เหมาะสม การจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามเจตจานงและหน้าที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมี
สายการบังคับบัญชาที่มีขั้นตอนการตัดสินใจหลายขั้นตอน
ระบบการนาองค์การที่มีประสิทธิผล ต้องคานึงถึงความสามารถและความต้องการของบุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น และต้องตั้งความคาดหวังในด้านผลการดาเนินการและการปรับปรุงผลการดาเนินการให้
สูง รวมทั้งการมีกลไกที่ผู้บริหารของส่ วนราชการใช้ในการตรวจประเมินตนเอง การรับข้อมูล ป้อนกลั บ
และการปรับปรุง
ระดับเทียบเคียง (Benchmark)
“ระดับเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งแสดงวิธีปฏิบัติการและผลดาเนินการที่เป็น
เลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในหรือภายนอกส่วนราชการ
ระดับเทียบเคียง เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ บางครั้งอาจเป็นการรวบรวมโดยบุคคลที่สาม
ส่วนราชการอาจเข้าร่วมการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) เพื่อให้เข้าใจถึงผลการดาเนินการ
ระดับโลกในปัจจุบัน และเพื่อให้บรรลุผลการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด
ระบบงำน (Work System)
“ระบบงาน” หมายถึง วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการทางานของบุคลากรในส่วนราชการ ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วิธีการที่เป็นทางการ คือ การจัดการทางานตามโครงสร้างของส่วนราชการ วิธีการที่ไม่เป็นทางการ
เช่น การจัดการทางานเป็นทีม หรือหน่วยงานเฉพาะกิจ เป็นต้น
ระบบการทางาน ครอบคลุมถึง 1) วิธีการจัดการทางานของบุคลากรเป็นกลุ่มงาน 2) วิธีการจัดการ
ให้แต่ละตาแหน่งงานทางานตามความรับผิดชอบให้บรรลุผล 3) การบริหารค่าตอบแทน 4) การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 5) การยกย่องชมเชย 6) การสื่อสาร 7) การว่าจ้าง 8) การวางแผนสื บ ทอด
ตาแหน่ง
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ส่ว นราชการออกแบบระบบงานให้ส อดคล้อ งไปในแนวทางเดีย วกัน กับ องค์ป ระกอบของ
ส่วนราชการ เพื่อกระตุ้นและทาให้บุคลากรทั้งหมดปฏิบัติงานให้ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็ม
ความสามารถ
ระบบนิเวศทำงธุรกิจ (Ecosystem)
ผู้นาองค์กรจะต้องนาองค์กรที่มีความเชื่อมโยงภาพกว้าง อาศัยการสนับสนุนจากเครือข่าย ความร่วมมือ
ทั้งคู่แข่งเดิมและคู่แข่งใหม่ๆ สิ่งที่องค์กรตอบสนองแก่ลูกค้า ต้องมีความซับซ้อนมากขึ้น ระบบต้องอาศัยจาก
หลายๆ ปัจจัย ตั้งแต่ต้นน้าจรดปลายน้า การแข่งขันไม่ได้มาจากองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือธุรกิจ
เดียวกัน แม้ว่า องค์กรจะอยู่รอดในการแข่งขันอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน แต่อาจไม่ได้อยู่รอดในธุรกิจใหม่
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คืออุตสาหกรรมและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objectives)
“วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์” หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของส่วนราชการหรือการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สาคัญ ความสามารถในการแข่งขัน หรือประเด็นทางสังคม และข้อได้เปรียบ
ของส่วนราชการ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มักมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในส่วนราชการ และเกี่ยวข้อง
กับโอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต บริการ หรือ
เทคโนโลยี (ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์) ถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆก็คือ สิ่งที่ส่วนราชการต้องบรรลุเพื่อรักษาหรือ
ทาให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะกาหนดทิศทางระยะยาวของส่วนราชการ
และเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากร
ดูคาจากัดความของ “แผนปฏิบัติการ” ประกอบ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวอย่างของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
วัฒนธรรมขององค์กำร (Culture)
วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบขององค์กร ต้องมีแนวทางปฏิบัติ วัฒนธรรมเป็นค่านิยมที่ทาให้องค์กรเป็น
เอกลักษณ์และมีคุณค่า ผู้นาองค์กรต้องดาเนินการอย่างไร เพื่อสร้างและเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและโดดเด่น
ทั้งนี้ องค์กรที่ดีต้องแสดงให้เห็นว่า ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมอย่างไร
วิสัยทัศน์ (Vision)
“วิสัยทัศน์” หมายถึง สภาพที่ส่วนราชการต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่
ส่วนราชการจะมุ่งไป สิ่งที่ส่วนราชการต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่ส่วนราชการต้องการในอนาคต
ส่วน (Segment)
“ส่วน” หมายถึง ส่วนหนึ่งของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของผลผลิตหรือบริการ
หรือของบุคลากร โดยปกติ “ส่วน” จะมีคุณลักษณะร่วมกันที่สามารถจัดเป็นกลุ่มได้อย่างมีเหตุมีผล
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ในหมวด 7 คาว่า “ส่วน” หมายถึง ข้อมูลด้านผลลัพธ์ที่แบ่งเป็นส่วน ๆ ในรูปแบบที่ทาให้วิเคราะห์
ผลการดาเนินการของส่วนราชการได้อย่างชัดเจน แต่ละส่วนราชการสามารถกาหนดปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้
ในการแบ่งส่วนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต บริการ และบุคลากร
ความเข้าใจในเรื่อง “ส่วน” มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจาแนกความต้องการและความคาดหวังที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจนของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มบุคลากร และสาคัญอย่างยิ่งใน
การทาให้ผลผลิต บริการ และโปรแกรมเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น การแบ่งส่วนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจแบ่งตามภูมิศาสตร์ ช่องทางการให้บริการ
ขนาด หรือเทคโนโลยีที่ใช้ การแบ่งส่วนบุคลากรอาจแบ่งตามภูมิศาสตร์ ทักษะ ความต้องการ การมอบหมาย
งาน หรือการจาแนกภาระงาน
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
คาว่า “สมรรถนะหลัก ” หมายถึง สิ่งที่ส่วนราชการมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด สมรรถนะหลักของ
องค์การเป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจสาคัญซึ่งทาให้สร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อม
ของการบริการ หากขาดสมรรถนะหลักที่จาเป็น อาจส่งผลอย่างมีนัยยะสาคัญต่อความท้าทาย หรือความ
เสียเปรียบของส่วนราชการในการแข่งขัน และการสร้างความยั่งยืน
เสียงของผู้รับบริกำร (Voice of the Customers)
เสี ย งของผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง กระบวนการในการค้ น หาสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร
กระบวนการ ด้าน “เสียงของผู้รับบริการ” เป็นกระบวนการเชิงรุกและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสารวจ
ความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของผู้รับบริการ ทั้งที่ชัดเจน ไมชัดเจน และที่คาดการณ์ไว้
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความผูกพัน การรับฟังเสียงของผู้รับบริการ อาจรวมถึงการรวบรวมและ
การบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ของผู้รับบริการ เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ ผลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ การรับประกัน สารสนเทศด้านการตลาด
สินทรัพย์ทำงควำมรู้ (Knowledge Assets)
“สินทรัพย์ทางความรู้” หมายถึง ทรัพยากรทางปัญญาที่มีการสั่งสมภายในส่วนราชการ โดยเป็น
ความรู้ที่ทั้งส่วนราชการและบุคลากรเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของสารสนเทศ ความคิด การเรียนรู้ ความ
เข้าใจ ความจา ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทักษะด้านการรับรู้และด้านเทคนิค รวมทั้งความสามารถต่าง ๆ
บุคลากร ซอฟต์แวร์ สิทธิบัตร ฐานข้อมูล เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
รวมทั้งแผนภาพทางเทคนิคเป็นที่เก็บสินทรัพย์ทางความรู้ของส่วนราชการไว้ สินทรัพย์ทางความรู้ไม่เพียงแต่
มีอยู่ภายในส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังมีอยู่ที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบ
สินทรัพย์ทางความรู้เป็น “ความรู้ในภาคปฏิบัติ” (Know how) ที่ส่วนราชการสามารถนาไปใช้ และ
พัฒนาส่วนราชการให้ก้าวหน้า การเสริมสร้างและการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้จึงเป็น ส่วนประกอบสาคัญ
สาหรับส่วนราชการในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มขีดความสามารถของส่วนราชการได้
อย่างยั่งยืน
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อย่ำงเป็นระบบ (Systematic)
“อย่างเป็นระบบ” หมายถึง แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไว้เป็นอย่างดี สามารถทาซ้าได้ และมีการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่าแนวทางมีความเป็นระบบ หากมีการประเมิน
การปรับปรุง และการแลกเปลี่ยนรวมอยู่ด้วย จนส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ในการใช้คาว่า “อย่างเป็นระบบ” ให้ดู “แนวทางการให้คะแนน”
อย่ำงไร (How)
“อย่างไร” หมายถึง กระบวนการที่ส่วนราชการใช้เพื่อบรรลุภารกิจ ในการตอบคากล่าว “อย่างไร”
ในข้อกาหนดของหัวข้อในหมวด 1-6 คาอธิบายกระบวนการ ควรรวมสารสนเทศ เช่น แนวทาง (วิธีการและ
ตัวชี้วัด) การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการด้วย
โอกำสคุ้มเสี่ยง (Intelligent Risk)
โอกาสคุ้มเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะได้รับประโยชน์มีสูงกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือหากไม่
นาโอกาสนั้นมาพิจารณาจะบั่นทอนความสาเร็จในอนาคตของค์การ โอกาสคุ้มเสี่ยงนั้นองค์การต้องสามารถ
ยอมรับความล้มเหลว และองค์การต้องยอมรับว่าไม่สามารถคาดหวังให้เกิด นวัตกรรม หากดาเนินการเฉพาะ
เรื่องที่มีโอกาสสาเร็จเท่านั้น
ในระยะเริ่มต้นองค์การต้องลงทุนในเรื่องที่มีโอกาสสาเร็จ และในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงความ
ล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับของความเสี่ยงที่จะรับได้อาจแตกต่างกันตามจังหวะและระดับของภัยคุกคาม
และโอกาสในองค์การสาหรับองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องผลผลิตใหม่ หรือกระบวนการ
ใหม่ หรือรูปแบบทางองค์การใหม่ องค์การจาเป็นต้องลงทุนด้านทรัพยากรมากกว่าองค์การที่มีความมั่ นคงแล้ว
ซึ่งในองค์กรประเภทหลังนี้ ยังคงต้องเฝ้าติดตาม สารวจการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
โอกำสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities)
“โอกาสเชิงยุทธศาสตร์” หมายถึงช่องทางที่เห็นจากการคิดนอกกรอบ การระดมความคิด ผลดีที่
เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน กระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การคาดการณ์อย่างฉีกแนวหรือแนวทางอื่นๆ เพื่อ
สร้างภาพในอนาคตที่แตกต่างออกไป
บรรยากาศที่เปิดให้คิดอย่างเสรี โดยปราศจากการชี้นา จะช่วยทาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่นาไปสู่
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ การจะเลือกใช้โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ใดนั้น ต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การเงิน
และอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจเลือกได้อย่างรอบคอบ
อัตรำกำลังของบุคลำกร (Workforce Capacity)
อัตรากาลังบุคคลากร หมายถึง จานวนบุคคลากรที่ต้องการในแต่ละระดับขององค์การที่จะทาให้มั่นใจ
ได้ว่าองค์การมีจานวนผู้ปฎิบัติงานที่เพียงพอต่อการทาให้กระบวนการทางานส าเร็จ และสามารถส่ งมอบ
ผลผลิตและการบริการที่ดีไปสู่ผู้รับบริการได้สาเร็จ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองความต้องการด้าน
บุคคลากรตามฤดูกาลหรือตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
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