
การประเมินองค์การตามเกณฑ์คุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ
ฉัตรสุมน  พฤฒภิญิโญ



  การประเมนิองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ          เรียบเรียงโดย ฉัตรสุมน  พฤฒิภญิโญ   ภาคบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 2560    



คาํนํา  
องค์การเป็นทีรวมของคนจาํนวนมาก การประเมินองค์การมกัแล้วพิจารณาจากผลงานรวม ผลลพัทที์พึงประสงค ์ ซึงมาจากการมีส่วนร่วม อนึง ตาํราเล่มนีผูเ้ขียนใชภ้าษา คาํว่า “องคก์าร” กบั “องคก์ร” ระคนกนั จึงขอนาํเรียนว่า มีความแตกต่างกนั ระหวา่งคาํว่าองคก์ารกบัองคก์ร  คาํวา่ “องคก์าร” นนั เป็น องคก์ารทีมีความหมายใหญ่กวา่องคก์ร องคก์ร เป็นส่วนหนึงขององค์การ ตวัอย่างเช่น องค์การมหาชน หน่วยงานระดบักรม เป็นองค์กรของกระทรวง คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารของรัฐ สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นองค์กรของรัฐสภา การประเมินองค์การตอ้งมาจากการประเมินระดบัองค์กร เช่น ระดบัส่วนราชการหรือส่วนงาน ตรงกนัขา้มกับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเป็นส่วนหนึงของการบริหารราชการแผ่นดิน แต่องค์การบริหารส่วนตาํบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือองค์การมหาชน เป็นองคก์ารทีมีความสมบูรณ์ในองคป์ระกอบตามความหมายทางสังคมวทิยา  
ทงันี  ผูบ้ริหารองค์การเป็นผูมี้บทบาทสําคญัทีจะขบัเคลือนให้องค์การประสบความสาํเร็จ โดยจะแลว้ให้ความสําคญักบัเรืองต่างๆ ไดแ้ก่  ) การกาํหนดทิศทาง ค่านิยมทีมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม เพือเป็นการชีนาํการดาํเนินกิจกรรมและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ตลอดจนการจดัทาํยุทธศาสตร์ ระบบงาน และวิธีการต่าง ๆ จดัให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการดาํเนินการ เพือนาํผลดงักล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาองคก์าร กาํกบัดูแลทีดี และการเสริมสร้างจริยธรรมภายในให้มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทงันีผูบ้ริหารระดบัสูงควรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี มีพฤติกรรมทีมีจริยธรรม การสร้างแรงบนัดาลใจ จูงใจ และกระตุน้ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํให้องค์การประสบความสําเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการวางแผน การสือสาร การสอนงาน การพฒันาผูน้าํในอนาคต การยกยอ่งชมเชยบุคลากร และการเป็นแบบอย่างทีดี อยา่งไรก็ตาม การทาํ PMQA เป็นการพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในองค์การ เพือให้องค์กรเป็นองค์กรทีมีประสิทธิภาพสูง ดงันนั จึงเป็นเรืองทีทุกส่วนงานภาครัฐควรดาํเนินการอยา่งต่อเนือง 



 ตาํรานีผูเ้ขียนเรียบเรียงเพือใช้ประกอบในการเรียนการสอนวิชาการบริหารงานสาธารณสุข (PHAD 602) และการบริหารงานสาธารณสุขทวัไป (PHAD 672) ในหมวด 1 หัวขอ้ การนาํองค์กร การอาํนวยการ การกาํกบัดูแล และหมวด 7 ผลลพัธ์การดาํเนินงาน และวชิาการจดัสรรทรัพยากรสุขภาพ (PHAD 660)  โดยเฉพาะประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ งบประมาณการเงิน และการเติบโต ตาํรานี ผูเ้ขียนไดเ้รียบเรียงจากเกณฑ์คุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนกังาน ก.พ.ร.) ปี พ.ศ. 2558 เป็นหลกัและหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาทีศึกษาอยู ่
 ความผิดพลาดอนัใดอนัเกิดขึนภายในตาํราวิชาการเล่มนี ผูเ้ขียนขอน้อมรับและโปรดแจง้ใหผู้เ้ขียนไดรั้บทราบดว้ยเพือจดัการแกไ้ข ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณมา ณ ทีนี 
 รองศาสตราจารย ์ดร. ฉตัรสุมน  พฤฒิภิญโญ กรกฎาคม 2560             
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

การปฏิรูประบบงานภายใตหลักการ “การบริหารราชการแลวเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลงาน” ตามมาตรา 3/1 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานแผนดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยไดนําแนวคิดและหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (NPM) เขา
มาประยุกตใชกับระบบงาน เพื่อใหภาคราชการมีสมรรถนะสูง สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมไดตอเนื่องตลอดเวลา พรอมตอการแกไขปญหาของ
ประชาชน และเปนกลไกหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงสาระสําคัญของการ
เปล่ียนแปลงภาคราชการจะปรากฏหลักการในภาษาท่ีเขาใจไดงายอยูใน พ.ร.ฎ. วาดวย
หลักเกณฑและวิ ธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 ซ่ึงสามารถสรุป
ความสัมพัมพันธระหวางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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แผนภูมิ แสดงความสัมพันธของระบบการดําเนินการท่ีมุงเนนผลลัพธ  
ท่ีมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) 
 
ภาพรวมของเกณฑ PMQA 

รัฐบาลไดมุงพัฒนาระบบงานเพื่อใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงการทํางาน 
ยกระดับการบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีขางตน โดยนําแนวคิดและเคร่ืองมือการบริหารจัดการสมัยใหมเขามา
ในภาคราชการ ภายใตการประยุกตใชจากหลักการบริหารของภาคธุรกิจ ไดแก Balance 
scorecard การบริหารเชิงยุทธศาสตร การลดข้ันตอนการทํางาน การประเมินความพึงพอใจ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอเสนอการเปล่ียนแปลง การบริหารความเส่ียง การพัฒนา
ระบบสนเทศ เปนตน 

เพื่อใหองคการภาครัฐและสวนราชการตางๆ สามารถยกระดับมาตรฐานการ
ทํางาน  รองรับการพัฒนาระบบงาน เปนกรอบการประเมินตนเอง และสามารถติดตามการ
จัดการของภาครัฐไดอยางตอเนื่อง คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหนําเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบงาน เร่ิมดําเนินการตามระบบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2549 โดยประยุกตใชจากระบบคุณภาพการบริหาร
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ภาครัฐและเอกชนของตางประเทศ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผานระบบการประเมินใหรางวัลคุณภาพ  

 

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

 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) มาใช ซ่ึงมีท่ีมาจาก 
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) Thailand Quality Award (TQA) 
เกณฑ PMQA โดยอาศัย คานิยมหลัก 11 ประการ ไดแก 1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
2. ความรับผิดชอบตอสังคม 3. การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 4. 
ความเปนเลิศท่ีมุงเนนผูรับบริการ 5. การมุงเนนอนาคต 6. ความคลองตัว 7. การเรียนรูของ
องคกรและแตละบุคคล 8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 9. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 10. 
การมุงเนนท่ีผลลัพธและการสรางคุณคา 11. มุมมองเชิงระบบ จุดมุงหมายท่ีองคกรและ
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หนวยงานภาครัฐนําเกณฑนี้มาใชเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยใหองคกรดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ PMQA 

 

 
แผนภูมิ หลักคิดคานิยม 11 ประการ 
ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

 
ภาพรวมของเกณฑ PMQA ใหความสําคัญกับหลักการบริหารจัดการ 7 หมวด 

ภายหลังจากการประเมินตนเอง องคกรควรวิเคราะห จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง
องคกร (Opportunities for Improvement: OFIs) เพื่อนําไปจัดลําดับความสําคัญในการ
ปรับปรุงองคกรตอไป โดย เกณฑ PMQA มีจุดมุงเนนท่ีสําคัญ คือ  การนําองคกรอยางมี
วิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสีย  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีความยืดหยุนคลองตัว พัฒนาการบริหารคนและ
การพัฒนาคน  มีความคิดริเร่ิมและเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูล
สารสนเทศ และทํางานโดยมุงผลลัพธเปนสําคัญ (ประโยชนสุขของประชาชน)  กรอบการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) โดยมองภาพองครวมท้ัง 7 หมวด เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให
เทียบเทามาตรฐานสากล 
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แผนภูมิ เกณฑคุณภาพและการพัฒนาภาครัฐ 
ท่ีมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

 
โดยจะขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางเปนวงจร นั่นคือ 

 แผนภูมิ แสดงความสัมพันธของระบบการดําเนินการท่ีมุงเนนผลลัพธ  
ท่ีมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2558) 
 

1. การประเมินองคกรดวยตนเอง 2. หาจุดแข็งและจุดออนในการปรับปรุงองคกร 

3. วางแผนปรับปรุง 4. ดําเนินการปรับปรุงองคกร 
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โดยเช่ือวา การพัฒนาคุณภาพจะนําไปสูการเปนองคการท่ีดีเลิศ ( Performance / 
Organizational  Excellence) 
 
องคประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

สาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะแบงออกเปน 2 
สวนหลัก โดยจะขยายความผานคําถามท่ีกําหนดไวใหองคกรประเมินสถานภาพของ
ตนเอง  คือ 

สวนท่ี 1  ลักษณะสําคัญขององคกร  เปนการอธิบายถึงภาพรวมขององคกร  
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน) ความสัมพันธกับผูรับบริการ
และผูเกี่ยวของ (ประชาชน องคกร หนวยงานภายนอก) ส่ิงสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของ
องคกร ความทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ีกําลังเผชิญอยู รวมท้ังระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานขององคกร (15 คําถาม) 

สวนท่ี 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เปนแนวทางในการบริหาร
จัดการท่ีดีขององคกรท่ีเปนไปตามมาตรฐานท่ีควรจะเปน เนนความสอดคลองเชื่อมโยง
และบูรณาการอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินการดําเนินการขององคกร
ในประเด็นตาง ๆ  ตามหมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําใหเห็น
โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการขององคกร นําไปสูการยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานขององคกรตอไป  ประกอบดวย 7 หมวด  (90 คําถาม) ไดแก 

หมวด  1  การนําองคกร (วางวิสัยทัศน คานิยม ทิศทางการทํางาน)  
หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ (วางยุทธศาสตร การบริหาร

ความเส่ียง การถายทอดเปาหมายและตัวช้ีวัดขององคกรไปสูหนวยงาน/บุคคล (การนํา
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติ)) 

หมวด  3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย (การรับฟง
ความเห็นหรือมีสวนรวมจากประชาชน  การปรับระบบใหบริการประชาชน การสํารวจ
ความพึงพอใจ) 
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หมวด  4  การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู (การจัดการสารสนเทศ 
การจัดการความรู) 

หมวด  5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : HRM 
และ HRD การปรับกระบวนทัศน คานิยม ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม  กระบวนการสราง
คุณคา) 

หมวด  6  การมุงเนนระบบปฏิบัติการ (การลดข้ันตอน การเปล่ียนแปลง
กระบวนงาน) 

หมวด  7  ผลลัพธการดําเนินการ 

 

ความเชื่อมโยงระหวางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับเคร่ืองมือของ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการภาครัฐท้ัง 7 หมวด ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จะสัมพันธกับการดําเนินงานของภาครัฐหรือองคกรท่ีผานมาหลายเร่ือง เรียกวา 
“เคร่ืองมือการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม” กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะทําใหองคกรและ
ขาราชการมีความเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงของระบบงานท่ีผานไดอยางชัดเจนเปน
รูปธรรมมากข้ึน โดยจะเห็นวา PMQA จะเปนพื้นฐานของกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารจัดการท่ีรัฐบาลกําหนดใหองคกรไดปฏิบัติในหลายปท่ีผานมา องคประกอบของ 
PMQA มี 2 สวน 

1. ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile) (เร่ิมโดยใหองคกรรูจัก
ตนเองกอน) 
- ลักษณะองคกร 
- ความทาทายตอองคกร 

2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมี 7 หมวด   ดังนี้ 
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หมวด 1 การนําองคกร การดําเนินการท่ีผานมาองคกรตาง ๆ  ไดมีการจัดทํา
วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค เพื่อเปนทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (SWOT 
Analysis) 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  องคกรตาง ๆ  จะแลวจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองเช่ือมโยงกัน รวมท้ังการถายทอดตัวช้ีวัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  นอกจากนี้ไดนําเทคนิค การบริหารความ
เส่ียงเขามาใชควบคูกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร  

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในปจจุบัน
การดําเนินการ ในหมวด 3 เปนหมวดท่ีองคกรตาง ๆ  ใหความสําคัญเพิ่มข้ึน มีชองทาง
สําหรับรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการหลายชองทาง และหนวยงานภาครัฐ เนนการ
ทํางานเชิงรุก เพื่อนําบริการใหเขาถึงประชาชนมากข้ึน ท้ังเคานเตอรบริการประชาชน 
ศูนยบริการรวม การจัดหนวยบริการเคล่ือนท่ี และอื่น ๆ  อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการ
นําผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการมากําหนดเปนตัวช้ีวัดหนึ่งในมิติ 2 คุณภาพ
การใหบริการ ในคํารับรองการปฏิบัติงานอีกดวย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การจัดการระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรู และเปนสวนท่ีเปนพื้นฐานสําคัญท่ีจะทําใหองคกรสามารถบรรลุ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรได 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ทุกองคกรจะมีแผนแมบทดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตร 

หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ ในหมวดนี้องคกรการดําเนินการไปแลวใน
หลายเร่ือง เชน การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจัดทําขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงดานข้ันตอนและการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดนําไปสูการปฏิบัติตอเนื่องเปนปท่ีสาม
แลว 
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนหมวดท่ีองคกรจะไดตรวจสอบผลการ
ดําเนินการวาไดบรรลุผลตามเปาหมายยุทธศาสตรหรือไม ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เปนอยางไร ประสิทธิภาพการบริหารงานผลท่ีเกิดข้ึนตามตัวช้ีวัดตาง ๆ  เปนเชนไร และ
ผลการพัฒนาองคกรเปนอยางไร ซ่ึงก็เปนผลลัพธตามมิติตาง ๆ  ของคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการของแตละหนวยงาน 
เกณฑท้ัง 7 หมวด มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ 

1. สวนท่ีเปนกระบวนการ แบงเปน 3 กลุมคือ 
- กลุมการนําองคกร คือ หมวดหนึ่ง การนําองคกร หมวดสอง การ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร และหมวดสาม การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 

- กลุมปฏิบัติการ คือ หมวดหา การมุงเนนทรัพยากรบุคคล และหมวด
หก การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 

- กลุมพื้นฐานระบบ คือหมวดส่ี การวัด การวิเคราะห และการจัดการ
ความรู 

2. สวนท่ีเปนผลลัพธ ไดแกหมวดเจ็ด ผลลัพธการดําเนินการ  แบงเปน 4 มิติ 
คือ มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน และมิติดานการพัฒนาองคกร ผลลัพธดําเนินการประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 

- ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ตัวช้ีวัดผลลัพธ ดาน
ผลผลิต และการบริการตามพันธกิจหลักขององคกร 

- ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
- ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร เพิ่มตัวช้ีวัดดานขีดความสามารถและ

อัตรากําลังบุคลากร 
- ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล การส่ือสารของผูบริหาร

ขององคกร และความรับผิดชอบตอสังคม 
- ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต วัดดานการเติบโต 



การประเมินองค

 

- 

เกณฑคุณภาพ
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ผูบริหารของอ
ผูบริหารของอ

• สราง
ของอ

• สราง
ผูรับ
บริกา

• สราง
ยุทธศ

• มีสว
อนาค

 

การตามเกณฑคุณภ

ผลลัพธดานป
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สรางองคการคุณภ
องคกรดําเนินการ
องคกรดําเนินการ
งสภาพแวดลอมเ
องคกร และการเรี
งวัฒนธรรมการ
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คตขององคกร  

ภาพและการบริหาร

ประสิทธิผลของก

ารภาครัฐ พ.ศ. 25
พัฒนาระบบราชก
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รในเร่ืองดังตอไป
เพื่อใหเกิดการบร
รียนรูระดับองคก
รทํางานของบุค
สวนไดสวนเสีย
าร  
มเพื่อการสราง
มคลองตัวขององ
ายทอดการเรียน

รจัดการภาครัฐ        

กระบวนการและ

558 
การ 

ใหองคกรมีความ
ปนี้อยางไร  
รรลุพันธกิจ การ
การและระดับบุค
คลากรที่สงมอบ
ยอยางคงเสนคง

งนวัตกรรม กา
งคการ 
นรูระดับองคกา

        ฉัตรสุมน พฤฒ

ะการจัดการหวงโ

มยั่งยืน 

รปรับปรุงผลการ
คคล  
บประสบการณ
งวา และสงเสริม

รบรรลุวัตถุปร

าร และการพัฒ
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ระสงคเชิง

นาผูนําใน
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ลักษณะสําคัญของ PMQA 
1. มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 
2. สามารถปรับใชไดตามภารกิจของหนวยงาน 
3. มีความเช่ือมโยงและสอดคลองกันภายในทําใหเกิดการบูรณาการ 

 
โครงสรางของเกณฑ  PMQA 
 มี 7 หมวด 19 หัวขอ 30 ประเด็นพิจารณา 90 คําถาม คําถามมี 2 ประเภท คือ  
“อะไร” (What) เปนคําถามเพ่ือแสดงขอมูล ขอเท็จจริงในเร่ืองตางๆ  และ “อยางไร” (How) 
เปนคําถามเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการแตละเร่ือง โครงสรางของ PMQA มีสองสวน คือ 
 
สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคกร 
 มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. ทําใหเขาใจภาพรวมขององคกร และสวนท่ีองคกรนั้นเห็นวามีความสําคัญ 
2. ชวยในการระบุขอมูลท่ีสําคัญท่ีอาจขาดหายไป และทําใหเกิดการมุงเนนท่ี

ผลสําเร็จของก ระบวนการ และผลลัพธการดําเนินการ 
3. เปนจุดเร่ิมตนท่ีเหมาะสมในการตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง 

1. ลักษณะองคกร มีการพิจารณาสองสวน คือ 
ก. ลักษณะพื้นฐานขององคกร เก่ียวกับ 
(1)  พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย คืออะไรบาง 
- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ 
- ผูรับบริการคือใคร 
- มีวิธีการสงมอบอยางไร (โดยตรง ผานตัวแทน มารับท่ีองคกร) 

(2)  วิสัยทัศนขององคกรคืออะไร 
- เปาประสงคหลักขององคกรคืออะไร 
- วัฒนธรรมในองคกรคืออะไร 
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- คานิยมขององคกรท่ีกําหนดไวคืออะไร 
(3)   ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในองคกรเปนอยางไร เชนระดับการศึกษา 
อายุ สายงาน ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน (ขอกําหนด
ท่ีจําเปนในดานความปลอดภัย สุขภาพ และส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงานใน
บางตําแหนงท่ีองคกรไดกําหนดไว) 
(4)   องคกรมีเทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกหลัก หรือท่ี
สําคัญอะไรบาง ในการใหบริการและปฏิบัติงาน  
(5)   องคกรดําเนินการภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ อะไรบาง 

                           (ท่ีออกโดยหนวยงานอ่ืนท่ีไมเปนการบังคับกับองคกรโดยท่ัวไป หรือออก
โดยองคกรเอง) 

 
ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร  
(6)  โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการท่ีแสดงออกถึงการกํากับดูแลตนเอง
ท่ีดีเปนเชนใด (อธิบายโครงสราง และระบบวิธีการควบคุมภายในและ
ภายนอก) 
(7)  องคกรหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอ
กัน มีหนวยงานใดบาง และมีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน 
- ขอกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 
- มีแนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกันอยางไร 

(8)  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักขององคกรคือใครบาง 
      - กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการ และ
ความคาดหวังท่ีสําคัญอะไรบาง 
      (ความตองการและความคาดหวัง –การสงมอบท่ีตรงเวลา ความรวดเร็ว 
ความสุภาพ) 
- แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกันคืออะไร 
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2. ความทาทายตอองคกร 
ก. สภาพการแขงขัน 
       (9)  สภาพการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศขององคกรเปนเชนใด 

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปน
เชนใด 

- ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันใน
ประเด็นดังกลาว เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันเปนอยางไร        

(10)  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคกรประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง
ขันคืออะไร 

- ปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลตอสภาพการแขงขันของ
องคกรคืออะไร 

       (11)  ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูท่ีใด 
       (12)  ขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมี

อะไรบาง  
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
       (13)  ความทาทายเชิงยุทธศาสตรขององคกรคืออะไร (ความทาทายคือส่ิงท่ี
องคกรแลวเอาชนะเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร) 

- ความทาทายตามพันธกิจ 
- ความทาทายดานปฏิบัติการ (การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การใช

สารสนเทศ การประสานงาน) 
- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล (การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน 

การพัฒนาบุคลากร) 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
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        (14)  แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรเพื่อให
เกิดผลการดําเนินการท่ีดีอยางตอเนื่องมีอะไรบาง 

- การปรับปรุงประสิทธิภาพหมายถึง การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการทํางานหลักอยางเปนระบบ เชน ISO 9000 ระบบ
บริหารคุณภาพ PDCA 5 ส ฯลฯ 

(15) ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรู  ขององคกร และมีการ
แลกเปล่ียนความรูอยางไร (KM) 

สํานักงาน ก.พ.ร.ไดนํา  PMQA มาใชเปนตัวช้ีวัดกับหนวยงานภาครัฐต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level: FL) ซ่ึงเปนแนวคิด “การปรับปรุงทีละข้ัน” ไดวาง
แนวทางดําเนินการพัฒนาองคการ (PMQA Roadmap) ใหผานเกณฑฯ ปละ 2 หมวด 
สําหรับกรมและจังหวัด เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบ
การประเมินท่ีสามารถบงช้ีระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
องคกรและหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสะทอนใหเห็นถึงระดับการพัฒนาขององคกรโดยเฉลี่ย
เปนระดับท่ีกระบวนการหรือระบบเร่ิมใชไดผล   ดังนี้ (สํานักงาน กพร. 2551) 

1. มีกระบวนการ/ระบบท่ีมีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อ
รองรับกิจกรรมในหัวขอท่ีประเมิน  (Approach) 

2. กระบวนการ/ระบบ  เปนท่ีเขาใจยอมรับ และเร่ิมมีบทบาทสนับสนุน
กระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

3. องคกรเร่ิมมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของ
กิจกรรมดานนี้ อาจมีการปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีข้ึนบาง (Learning) 

4. กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ  สนับสนุนกิจกรรม
ระดับสําคัญขององคกรท่ีระบุไวในภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration) 
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Fundamental; FL) แลว1 สํานักงาน ก.พ.ร. สงเสริมใหองคกรยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับกาวหนา (Progressive 
Level: PL) 2 และเม่ือองคกรสามารถดําเนินการผานเกณฑฯ ระดับกาวหนา และพัฒนา
องคการอยางตอเนื่องเพื่อมุง สูความเปนเลิศและยกระดับมาตรฐานใหเทียบเทาสากลตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
1 Approach (A) มีแนวทางระบบ  แบบแผน Deployment (D) นําไปใชอยางทั่วถึงLearning (L) 
เกิดการเรียนรู  Integration (I)  บูรณาการเช่ือมโยงสอดคลองกัน 
2 2 Progressive Level มุงเนนใหสวนราชการบริหารจัดการองคการอยางเปนระบบ (Systematic)  
มีการนํากระบวนการตามที่กําหนดไวอยางเปนระบบไปสูการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และทั่วถึง 
เพ่ือนําไปสูความย่ังยืน (Sustainable) ของสวนราชการ รวมทั้งมีการกําหนดตัวช้ีวัด (Measurable)  
เพ่ือใชควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการและใชเทียบเคียง เพ่ือใหเกิดการปรับปรุง
อยางตอเน่ือง 
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บทที่ 2 
การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 

 
 หมวด 1 การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 

ประเด็น 
ในหมวดการนําองคการ เปนการตรวจประเมินวาผูบริหารขององคกรส่ังการ 

หรือช้ีนําใหองคกรมีความยั่งยืนอยางไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินระบบการกํากับดูแล
องคการ วิธีการท่ีองคกรใชเพื่อบรรลุผลดานการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
 

1.1 การนําองคกร 
ใหความสําคัญใน 3 เร่ือง คือ 
- บทบาทของผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน ฯลฯ 
- การกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
- การทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

ก. การกําหนดทิศทางขององคกร  
(1)   ผูบริหารขององคกรดําเนินการอยางไรในการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค

ระยะส้ันระยะยาว คานิยม และผลการดําเนินการท่ีคาดหวังไว รวมทั้งการถายทอดให
บุคลากรในองคกรนําไปปฏิบัติ 

- ในการกําหนดผลการดําเนินการดังกลาว  ผูบริหารขององคกรไดคํานึงถึง
ความตองการ หรือผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยยึดหลักความ
โปรงใสและความชัดเจนอยางไร 

- ผูบริหารขององคกรดําเนินการอยางไรในการส่ือสารในเร่ืองดังกลาวแบบ
สองทิศทางอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมไปสูบุคลากรทุกคน รวมท้ังผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ โดยผานระบบการนําองคกร 
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(2)  ผูบริหารขององคกรดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศ 
- เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจการตัดสินใจ นวัตกรรม และความคลองตัว

ในการปฏิบัติงาน 
- เพื่อใหเกิดการเรียนรูท้ังในระดับองคกรและผูปฏิบัติงาน 
- เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางถูกแลวตามกฎระเบียบและหลัก

จริยธรรม 
(การกําหนดนโยบายหลักของผูนํา 7 ประเด็น คือ การกระจายอํานาจในการ

ตัดสินใจ นวัตกรรม ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน การเรียนรูขององคกร การเรียนรูของ
บุคลากร การดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดําเนินการตามหลักจริยธรรม) 

 
ข. การกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
(3) ในการกํากับดูแลตนเองท่ีดี องคกรและผูบริหารดําเนินการอยางไร ในเร่ืองท่ี 

สําคัญตอไปนี้ 
- ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานขององคกร 
- ความรับผิดชอบดานการเงิน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
- การปกปองผลประโยชนของประเทศ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(การกํากับดูแลตนเองท่ีดี ดานการเงิน ดานการปฏิบัติงาน และดานการปกปอง

ผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย-ระบบของคณะกรรมการควบคุมเงิน
แผนดิน (คตง.) ครอบคลุมดี) 

การกํากับดูแลองคการที่ดี ทําใหการปฏิบัติงานขององคกรบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรและพันธกิจขององคกรอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี จึงไดยึดหลักการท่ีสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ดังตอไปนี้ 
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1) เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สําหรับสงเสริมธรรมาภิ
บาลใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2) เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตาง  ๆ
ขององคกร ท้ังนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความ
สูญเสียตอรัฐ สังคม ส่ิงแวดลอม องคการ ผู รับบริการ ผู มีสวนไดสวนเสีย และ
ผูปฏิบัติงานภายในองคกร 

3) เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเช่ือถือ ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิด
ข้ึนกับผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก
องคการ 

 
ค. การทบทวนผลการดําเนินการขององคกร 
(4)  ผูบริหารขององคกรดําเนินการอยางไร ในการทบทวนผลการดําเนินการของ 

องคกร 
- ผูบริหารขององคกรใชผลการประเมินและทบทวนดังกลาวมาประเมิน

ความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคระยะส้ันและระยะยาวขององคกรอยางไร 
- ผูบริหารขององคกรนําผลการประเมินและทบทวนนี้มาใชในการ

ประเมิน 
ความสามารถตอบสนองตอความตองการที่เปล่ียนแปลงไปขององคกรอยางไร 

(5)  ตัวช้ีวัดสําคัญท่ีผูบริหารขององคกรทบทวนเปนประจํามีอะไรบาง 
- ผลการทบทวนท่ีผานมาเปนอยางไร 

(6) ผูบริหารขององคกรมีวิธีการอยางไรในการนําผลการทบทวนดังกลาวมา
จัดลําดับความสําคัญเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมท้ัง
ใชเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรม 

- ผูบริหารขององคกรใชวิ ธีการอยางไรในการนําผลการทบทวนไป
ปรับปรุง และนําไปสูการปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของ 
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(7) ผูบริหารขององคกรในแตละระดับไดรับการประเมินผลอยางไร 
- องคกรนําผลการประเมินผลงานของผูบริหารไปปรับปรุงระบบการนํา

องคกรของผูบริหารทุกระดับอยางไร 
 

 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม 
 หัวขอนี้ใหความสําคัญใน 3 เร่ือง คือ 

(1) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในการแกไขและปองกันผลกระทบทาง
ลบ 

(2) การดําเนินการอยางมีจริยธรรม 
(3) การใหการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอ

ชุมชน 
 
 ก. ความรับผิดชอบตอสังคม 

(8) ในกรณีท่ีการบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางลบตอสังคม องคกร
ดําเนินการอยางไร (เหตุการณข้ึนแลว)  

(9)  กระบวนการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด และเปาหมายขององคกรในการจัดการ
กับผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 

(10)  องคกรไดคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในทางลบของการบริการและ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดข้ึนตอสังคมท้ังในปจจุบันและอนาคตอยางไร 

- องคกรมีการเตรียมการเชิงรุก (การปองกัน)ในประเด็นดังกลาวอยางไร  
    

ข. การดําเนินการอยางมีจริยธรรม 
 (11)  ผูบริหารขององคกรไดกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหองคกรมีการดําเนินการ
อยางมีจริยธรรมอยางไร 
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ค. การใหการสนับสนุนตอชุมชนท่ีสําคัญ 
 (12)  องคกรดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนท่ีสําคัญตอองคกร 

- ชุมชนใดท่ีสําคัญกับองคกรของทานและมีวิธีเลือกชุมชนดังกลาว
อยางไร 

-  มีวิธีการอยางไรในการเลือกกิจกรรมท่ีจะสนับสนุนชุมชน 
- ผูบริหารขององคกรและบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชนดังกลาวอยางไร 
 

กรณีศึกษา องคกรแหงหนึ่ง 

1.1 การนําองคกร 
ก. การกําหนดทิศทางขององคการภาครัฐ 
(1)    ผูบริหารหนวยงาน มีความมุงม่ันในการขับเคล่ือนองคกร ใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงค และมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจใหมเสมอ 
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงปจจุบัน การต้ังเปาหมาย
หรือคาดหวังผลการดําเนินการไวลวงหนาในแผนยุทธศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีวิสัยทัศน พันธกิจรวม ทําใหองคกรสวนยอยทราบวา 
ควรจะดําเนินการอะไรบาง เพื่อตอบสนองวิสัยทัศนของหนวยงาน และดําเนินการ
อะไรบาง เพื่อสนองตอบหนาท่ีและบริบทของหนวยงานเอง 
 ทิศทางการนําวิสัยทัศน  พันธกิจ  และ เปาประสงคสูการปฏิบัติของหนวยงาน
เพราะวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงคจะไมสามารถเกิดผลที่เปนรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติได หากไมมีการถายทอดและส่ือสารไปสูเจาหนาท่ีทุกระดับในองคกร ดังนั้น
ผูบริหารสูงสุด หัวหนาหนวยงาน  คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ แลวจัด
ประชุมซ่ึงจะมีการประชุมเปนประจํา เพื่อส่ือสารทิศทางนโยบาย เปาหมายและวิธีการ
ดําเนินการในแตละเร่ือง พรอมกับซักซอมความเขาใจในเร่ืองตางๆ  เพื่อการนําไปปฏิบัติ
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ท่ีถูกแลว ซ่ึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเม่ือรับทราบนโยบายและแนวทางดังกลาวแลวใหนําไป
ประชุมถายทอดใหผูปฏิบัติภายในองคกรสวนท่ีเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไป  
ขณะเดียวกันไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยหัวหนาหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบในท่ีประชุมหัวหนาหนวยงาน และคณะกรรมการ
บริหารงานแบบบูรณาการของซ่ึงผูบริหารระดับสูงจะไดใหแนวทางการแกไขปญหา และ
ทบทวนปรับปรุงงาน  นอกจากนี้ในการประชุมดังกลาว  ผูบริหารไดมีการติดตามเรงรัด
การใชจายงบประมาณ  ผลการประชุมทุกคร้ังจะมีบันทึกรายงานประชุมเพื่อเผยแพรและ
ใชติดตามเรงรัดการทํางานใหเปนไปตามมติท่ีประชุม   
 เพื่อใหการถายทอดเปาหมายแนวทางลงถึงระดับตางๆ  ท่ัวถึงยิ่งข้ึน ภายหลังจาก
มีการประชุมผูบริหารแลว ไดมีกําหนดใหหัวหนาหนวยงานกลับไปประชุมภายในอยาง
นอยเดือนละ 1 คร้ัง  เพื่อนํานโยบายมาปฏิบัติและรวมหาลือแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
 ในการส่ือสารแนวทางการดําเนินงาน นอกจากการดําเนินการกับกลุมผูรับบริการ
ภายในองคกรแลว ดวยความเช่ือท่ีวาระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะสรางความ
เขาใจท่ีถูกแลวและไดแนวรวมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ผูบริหารจึงใหความสําคัญใน
การส่ือสารกับผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  และสาธารณชน  เพื่อใหรับทราบทิศทาง  
มาตรการในการดําเนินงานของหนวยงาน  ท้ังการแกปญหาความยากจน  การผลิตผัก
ปลอดสารพิษ   รวมทั้งเผยแพรกิจกรรมการดําเนินงานผานชองทางตางๆ เชน  การ
ประชาสัมพันธ ผานส่ือวิทยุ  การออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  นอกจากนี้ยังใหความสําคัญใน
การรับฟงความคิดเห็นท่ีเปนขอมูลสะทอนกลับ (Feedback)  กําหนดใหมีผูรับผิดชอบ
เปนผูประมวลความคิดเห็นท่ีสะทอนสายดวน (Hotline 1567) และส่ิงพิมพตางๆ   เพื่อ
นํามาปรับปรุงงาน ตามตารางขางลางนี้ 
 
ตาราง กระบวนการติดตอส่ือสารของผูบริหาร 
กลุมเปาหมาย เร่ืองท่ีส่ือสาร ชองทางการติดตอส่ือสาร 
ภายใน • นโยบาย/ทิศทาง/มาตรการ • ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู บ ริ ห า ร
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กลุมเปาหมาย เร่ืองท่ีส่ือสาร ชองทางการติดตอส่ือสาร 
• บุคลากรใน
หนวยงาน 
 

• เป าหมายและผลลัพธ การ
ทํางาน 
• การปรับปรุงงาน 
• กระตุนการทํางาน 
• การรับฟงความคิดเห็น 

ประจําเดือน 
• การประชุมช้ีแจงงานในภารกิจ 
• Website หนังสือเวียน บอรด
ประชาสัมพันธ  กลองรับความ
คิดเห็น เปนตน 

ภายนอก 
• ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวน
เสีย 

• นโยบาย/มาตรการ 
• กิจกรรมการดําเนินงานเพื่อ 
ประชาชน 
• ผลการดําเนินงาน 
• การรับฟงความคิดเห็น 

• การประชาสัมพันธผานส่ือตาง 
 ๆ เชน  วิทยุ  Website 

• การประชุมรวมกับผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
• การออกพบประราษฎรในพื้นท่ี 
• เสนทางอ่ืน ๆ  เชน สายดวน  
กลองรับความคิดเห็น  เปนตน 

 
สําหรับตัวอยางการนําผลการปอนกลับเพื่อไปปรับปรุงการดําเนินงาน  เชน  ใน

การประชุมหัวหนาหนวยงานแตละคร้ัง จะมีการมอบหมายงานใหหัวหนาหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในขอมูลท่ีปอนกลับ  ใหดําเนินการเพิ่มเติม นอกเหนือจากงานประจําท่ีทําอยู
และจะแลวมีการรายงานความคืบหนาในการประชุมคร้ังตอไป  ท้ังนี้หากท่ีประชุมเห็นวา
การดําเนินการดังกลาวมีปญหาอุปสรรคหรืออาจจะไมบรรลุเปาหมาย ก็จะมีการ
ปรับเปล่ียนกลวิธีในการดําเนินงาน  และรวมกันวิเคราะหความเหมาะสมของเปาหมาย
ดังกลาวอีกคร้ัง  หรือในเร่ืองท่ีมีปญหาหรือรีบดวน   ก็จะมีการออกคําส่ังจากทาง
หนวยงาน แตงต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจ  เชน คณะทํางานแกไขปญหาการแพรระบาดโรค
ไขหวัดนก ประกอบดวย ปศุสัตวอําเภอ  สาธารณสุขอําเภอ ทองถ่ิน  ฯลฯ  นอกจากน้ีได
แตงต้ังคณะทํางานแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ คณะทํางานชุดปฏิบัติการยาเสพ
ติด เปนตน 
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 (2) โดยท่ีภารกิจของมีมากมาย และงานแตกตางกันโดยส้ินเชิงในหนวยงานบาง
หนวยงานรวมท้ังบุคลากรในแตละหนวยก็มีความแตกตางกันตามคานิยม  วัฒนธรรม
องคกรในแตละองคกร  เพราะฉะน้ันการปฏิบัติจะไมสามารถสําเร็จลงไดถาไมไดรับ
ความรวมมือรวมใจในการทํางานของทุกคน ดังนั้น ผูบริหารหนวยงานจึงไดสรางการมี
สวนรวมในการทํางานและเรียนรูในการทํางานรวมกัน ท้ังเสริมสรางพลังอํานาจ 
(Empowerment) หรือกระจายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ การสงเสริมการทํางานเปน
ทีม รวมท้ังการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อใหพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ในการกระจายภารกิจความรับผิดชอบ  หรือการมอบอํานาจนั้น  ผูบริหาร
หนวยงานไดมีการออกคําส่ังมอบอํานาจอยางชัดเจน  โดยไดมอบอํานาจใหหัวหนา
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  แลวประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับอํานาจท่ีมอบให พรอมกับเนน
ย้ําใหการใชอํานาจท่ีรับมอบหมายเปนไปอยางถูกแลว รวดเร็ว สุจริต เปนธรรมเพ่ือ
ผลประโยชนแกผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ตลอดท้ังความรับผิดชอบกับงานท่ีไดรับ
มอบหมาย  เชน  หัวหนาสาธารณสุขอําเภอในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการ
ใหบริการสุขภาพ  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแตงต้ังโยกยาย  การเล่ือนข้ัน
เงินเดือน เปนตน   ผูบริหารหนวยงานจะมีการติดตามผลผลการมอบอํานาจ ท้ังในแบบ
เปนทางการ และไมเปนทางการ หลังจากการปฏิบัติงานไปไดระยะหน่ึงคืออาจจะทุกไตร
มาสหรือทุก 6  เดือน เชน  ในงานเล้ียง สภากาแฟยามเชา/เย็น ตลอดท้ังการใชเทคโนโลยี
ติดตามงาน เชน มีระบบการเตือนงานเม่ือถึงกําหนด การมอบรางวัล/ผลตอบแทน/ความดี
ความชอบใหแกผูท่ีมีผลงาน นวัตกรรมใหมท่ีมีประโยชน  รวมท้ังผูบริหารหนวยงานได
สงเสริมการมีสวนรวมในการคิดโดยมีการประชุม การวางแผน แกปญหาและตัดสินใจ
รวมกันกําหนดแนวทางการบริหารสมัยใหม เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการหรือ
กระบวนการบริหารท่ีมีปญหา รวมท้ังการนําผลผลิตเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช  
ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานท้ังท่ีเปนเอกสาร และเปนคณะบุคคล  มีการรายงานผล
การปฏิบัติงานเปนเอกสารตอผูเกี่ยวของ  หรือ  รายงานในท่ีประชุม  และแกสาธารณะท่ี
เปนผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ  ซ่ึงผลลัพธจากการมอบอํานาจดังกลาว ทําใหลด
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ข้ันตอนในการทํางานและการบริการประชาชนรวดเร็วยิ่งข้ึน  ขณะเดียวกันผูบริหารก็มี
เวลาบริหารงานเชิงนโยบาย  และสรางนวัตกรรมในการทํางานไดมากข้ึน 
 ในดานการสงเสริมการทํางานเปนทีม ไดมีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ครอมสายงาน (Cross functional) เพื่อระดมสมองการทํางานโดยเฉพาะเร่ืองการรวมพลัง 
หรือ บูรณาการ เชน การแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการ และการระดมบุคลากรจาก
หนวยงานภาครัฐตาง  ๆ รวมกันทํางานในภารกิจนโยบายเรงดวนท่ีไดรับมอบหมาย   

นอกจากการสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานดวยการมอบอํานาจตางๆ  ในการ
ตัดสินใจและการสงเสริมการทํางานรวมกันในลักษณะทีมงานดังกลาวแลว  ผูบริหาร
หนวยงานไดใหความสําคัญในกระบวนการสรางบรรยากาศการเรียนรู ท้ังในระดับ
หนวยงานและผูปฏิบัติงานไดแก  การแนะนําความรูใหมหรือนวัตกรรมใหม  การจัดหา
วิทยากรที่เช่ียวชาญ/ผูมีประสบการณมาแนะนํา   พรอมท้ังการจัดหาอุปกรณ เคร่ืองใช
สํานักงานท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม ใหบุคลากรไดศึกษา  ไดใชและบํารุงรักษา
เชน  การจัดใหความรูเร่ืองเทคนิคการบริหารสมัยใหม  การสรางWebsite / Web board  
Info-graphic ของหนวยงานเพื่อใหเจาหนาท่ีใชใหเปนประโยชน เพื่อเปนกระดานขาว 
ศูนยรับเร่ืองรองเรียนรวมแสดงผลการปฏิบัติงาน การมอบรางวัล/ผลตอบแทน/ความดี
ความชอบ/รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีเพิ่มเติมแกผูท่ีมีการพัฒนาองคความรูใหม รวมทั้ง
กําหนดอยางชัดเจนในการใหผูบริหารสรางและวางตัวเปนตัวอยางท่ีดีในการแสวงหา
ความรู  โดยเนนในเร่ืองการสืบคนองคความรูท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะหลักขององคกรท่ี
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร  การเก็บรวบรวมความรู ดวยการบันทึกในรูปของ
เอกสาร ฐานขอมูลตางๆ ในแตละหนวยงาน และใหความสําคัญกับการแบงปนความรู 
โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในระหวางการปฏิบัติงานแผนภาพการสรางบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงาน 

ส่ิงสําคัญนอกเหนือจากการที่บุคลากรมีความรู ความสามารถและพัฒนาตนเอง
แลว ยังแลวมีจริยธรรมในการทํางาน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ท่ี
เกี่ยวของโดยผูบริหารหนวยงานไดมีคติประจําใจท่ีประกาศอยางชัดเจนวา “รวดเร็ว” “ถูก
แลว เปนธรรม”  “บริสุทธ์ิใจ” ไมเลือกปฏิบัติ”  “ไรอคติ”   ซ่ึงเปนการสรางบรรยากาศท่ี
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เปนการ สงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางถูกแลวตามกฎ ระเบียบ และ หลักจริยธรรม และ
ไดมีการจัดการในดานการใหความรูทางขอกฎหมาย  ระเบียบ รวมท้ังการวางผังการจัด
องคกรท่ีถูกแลวใหรับทราบท่ัวกัน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาการใหความรูขอ
กฎหมายใหมแกผูบังคับบัญชาทุก 6 เดือน  กําหนดใหผูบริหารเปนแบบอยางทาง
จริยธรรมของผูใตบังคับบัญชา มีการวางกฎเกณฑ หรือประกาศขอจริยธรรมขององคกร
เพื่อเปนแนวทางรวมกันในการปฏิบัติงาน ภายใตกรอบการคิดรวมกันของผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา พรอมท้ังประกาศใหสาธารณชนทราบท่ัวกัน  ผูบริหารไดจัดให
ความรูและจริยธรรมในโอกาสที่สําคัญและจัดกระบวนการประเมินตนเองรวมกัน (Peer 
Group) ในดานองคความรูและจริยธรรม เพื่อนําผลไปปรับปรุงตนเอง  
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แผนภาพ  การสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
 
ข. การกํากับดูแลตนเองท่ีดี 

 (3) นอกเหนือจากการบริหารจัดการแลว หนวยงานไดคํานึงถึงเร่ืองบริการแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  คํานึงถึงสังคม  รับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณ
ซ่ึงเปนภาษีของประชาชนใหเกิดผลลัพธท่ีเปนประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติ  
โดยหนวยงานไดวางระบบการดูกํากับดูแลตนเองท่ีดี (Organizational Conveyance) เพื่อ
เปนหลักประกันดานความโปรงใสของการดําเนินงานและการปกปองผลประโยชนของ
ประชาชนดังนี้ 

การสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 

การมอบอํานาจ 

 มอบอํานาจ
ผูใตบังคับบัญชา/หัวหนา
หนวยงาน 
- หัวหนาสาธารณสุข

อําเภอ  
- สัสดีอําเภอ 
- สรรพกรอําเภอ 
- ปศุสัตว 

การทํางานเปนทึม 

- แตงต้ังคณะกรรมการ/
คณะทํางานขามสายงาน 
(Cross Functional) 

- บูรณาการการทํางานท่ีมี 
ลักษณะงานและเปาหมาย
คลายคลึงกัน 

- การเปนเจาภาพรวมกันใน
การทํางานภารกิจเรงดวน 

ผลท่ีเกิดข้ึน 

 ลดขั้นตอนการทํางาน 
 การบริการประชาชนรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 
 ผูบริหารมีเวลาบริหารงานเชิง

นโยบายและสรางนวัตกรรม 
 บุคลากรกลาตัดสินใจ 

ผลท่ีเกิดข้ึน 

 ไดความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย 

 ไดผลงานมากขึ้น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 การแนะนําความรูใหมหรือ
นวัตกรรมใหม   

 การจัดหาวิทยากรท่ีเช่ียวชาญ/ผูมี
ประสบการณมาแนะนํา    

 การจัดอุปกรณสํานักงานท่ี
สอดคลองกับเทคโนโลยี
สมัยใหม  

 การจัดใหความรูเรื่องเทคนิคการ
บริหารสมัยใหม   

ผลท่ีเกิดข้ึน 

 มีการถายทอดความรูและ
ประสบการณ 

 มีการเสนอแนวทางในการพัฒนา
งานเรื่องตางๆ 
เกิดองคความรูใหมในการทํางาน 
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 การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อกํากับ
และควบคุมการใชทรัพยากรขององคกร ท้ังเงิน เวลา วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  ไดผลคุมคาและใหทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน  
ดูแลปองกันไมใหเกิดการร่ัวไหลและสูญเปลา  และใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  โดยหนวยงานไดวางระบบควบคุมใหทุกสวนงานคนหาความเส่ียงในการ
ดําเนินงานในแตละดาน ท้ังดานเงินคงเหลือรายวัน  ดานพัสดุคงเหลือส้ินปและดานเงิน
หนวยงาน  โดยการวิเคราะหจุดออนของการควบคุมหรือความเส่ียงท่ีมีอยู  เพื่อปรับปรุง
กิจกรรมและการดําเนินงานตามระบบ 

นอกจากนี้หนวยงานยังใหความสําคัญในการตรวจสอบความถูกแลวของการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  โดยกําหนดใหทักทวงทางการเงินเปนตัวช้ีวัดผลงานดานความ
โปรงใส  และไดนําผลการตรวจสอบและขอสังเกตของหนวยงานตรวจสอบภายในและ
สํานักตรวจเงินแผนดินมาปฏิบัติ 

 การวางระบบตกลงผลงานลวงหนาและติดตามผลงาน/การใชทรัพยากร 
ไดนําระบบบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิมาใช มีการกําหนดมาตรฐานเปาหมายและตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ  รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว  มีการเฝาระวังตัวช้ีวัด  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ  โดย
ผูบริหารติดตามกํากับดูแลการดําเนินงาน  และติดตามการใชจายงบประมาณผานคณะ
กรรมการบริหาร  และการประชุมผูบริหารหัวหนาหนวยงาน 

 การวางแผนปองกันการทุจริตและแผนกลยุทธใสสะอาด  โดยไดเลือก
กระบวนงานท่ีมีความสุมเส่ียงในการเกิดความร่ัวไหล เชน โครงการประมูลราคา  
ส่ิงกอสราง  หรือครุภัณฑตางๆ   เพื่อวางแนวทางการปองกัน และยังมีกรรมการเปดเผย
ขอมูลขาวสารทางงาน นอกจากนี้ยังกําหนดใหมียุทธศาสตรการสรางหนวยงานใสสะอาด
ท้ังดานกาย  ระบบงานและบุคลากร  และไดมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดผล
ตามมาตรการท่ีกําหนดไว 
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 การสรางสารสนเทศ  เพื่อติดตามรับฟงขอคิดเห็น  เปนการติดตามงานท่ี
เปนปญหา  อุปสรรค   เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

 การส่ือสารมาตรการควบคุมภายในตางๆ ท่ีใชอยูในองคกร ใหรับทราบ
และเปนกรอบในการปฏิบัติงานใหถูกแลว  เชน  นโยบาย  แผนงาน  งบประมาณ  
มาตรฐาน  และกฎระเบียบตางๆ   ผานทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส  หนังสือเวียน  
บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 

การวางระบบกํากับดูแลตนเอง  เพื่อใหการใชจายทรัพยากรเปนไปอยางโปรงใส  
เกิดผลคุมคา  และท่ีสําคัญคือเกิดประโยชนแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดให
ความสําคัญและไดเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  กอนท่ีจะกําหนด
มาตรการตางๆ   ใหเปนธรรมแกทุกฝาย  ซ่ึงการกําหนดกติกาหรือมาตรการใดๆ   จะ
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการระดับนโยบาย  และเปนกระบวนการท่ีใหสาธารณชน
ไดรับรู จึงเปนหลักประกันของความโปรงใสและการยึดประโยชนของประชาชนสวน
ใหญ 

สําหรับการประเมินและทบทวนเพ่ือปรับปรุงระบบกํากับดูแลตนเองท่ีดี  
หนวยงานจะมีการติดตามผลและทบทวนการดําเนินงานในประเด็นตางๆ  ดังกลาวขางตน
อยางตอเนื่อง โดยผูรับผิดชอบหรือคณะทํางาน 
 

ค. การทบทวนผลการดําเนินงาน 
 (4) ผูบริหารหนวยงานไดใหความสําคัญกับระบบการทบทวนผลการ

ดําเนินงาน  โดยไดคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีใชวัดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจเอง นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการติดตามตัวช้ีวัด  (Operation Center, Data Warehouse) และท่ีสําคัญ
คือการประชุมหารือหัวหนาหนวยงาน ทุกเดือน เพื่อติดตามและทบทวนผลการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงถือเปนเคร่ืองมือท่ีใชเรงรัดใหองคกรทบทวนผลการ
ดําเนินงานและตัวช้ีวัดในความรับผิดชอบ 
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นอกจากนี้ยังมีการตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรคํารับรองการ
ปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน  ในการประชุมหัวหนาหนวยงานภายในและจัดทํารายงาน
เสนอปญหา/อุปสรรค  ซ่ึงจะทําใหผูบริหารมองเห็นโอกาสท่ีจะไมบรรลุเปาหมาย  
ประกอบกับการมีการประชุมรวมกับผูท่ีรับผิดชอบเพ่ือรับฟงขอมูลและขอเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงาน  รวมท้ังส่ังการใหผูปฏิบัตินําไปดําเนินการ 

ในการดําเนินงานภารกิจท่ีสําคัญเชิงนโยบาย เชน การจัดงานมหกรรมสุขภาพ 
อาหารดีปลอดโรค การปองกันยาเสพติดโดยชุมชน การดําเนินการปองกันแกไขปญหา
และเฝาระวังโรคไขหวัดนก  การควบคุมเบาหวาน ความดัน การลดการใชยาปฏิชีวนะ การ
ใชยาอยางสมเหตุสมผล การแปรรูปอาหารโดยเกษตรกรอยางปลอดภัย ฯลฯ  เม่ือการ
ทํางานเสร็จส้ินลง  ผูบริหารระดับสูงควรจะประเมินผลสําเร็จ  จุดบกพรองท่ีเกิดข้ึน  เพื่อ
นํามาสรุปเปน  “บทเรียนแหงการเรียนรู”  (Lesson  to  Learn)  สําหรับการปองกันไมให
เกิดปญหาเชนเดียวกันอีกในคร้ังตอไป 

(5) สําหรับตัวช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicator) ท่ีผูบริหารหนวยงานให
ความสําคัญและใชในการทบทวนเปนประจํา เปนตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักท่ีเปนนโยบาย
เชิงยุทธศาสตร ใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดดานประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน ดัง
ตาราง ขางลางนี้  

 
ตัวชี้วัด ผลการทบทวน (ผลการดําเนินงาน) 

 หมูบาน/ชุมชน มีจํานวนผูเสพสารเสพ
ติด ไมเกิน 4/1,000 คน 

136 หลังคาเรือน 12 ชุมชน ไมมีผูติดสาร
เสพติดเกิน 4/1,000 คน 

 รอยละของอุบัติเหตุจรจรทางถนนลดลง รอยละ 5 ของอุบัติเหตุจราจรทางถนน
ลดลง 
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ตัวชี้วัด ผลการทบทวน (ผลการดําเนินงาน) 

รอยละของความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมารับบริการ 

จากการแจกแบบสอบถาม ณ จุดไหบริการ 
จํานวน 80 ราย พบเปน 
ระดับ 5   ดีมากท่ีสุด   57% 
ระดับ 4   ดีมาก          37% 
ระดับ 3   ดี                 5% 
ระดับ 2   ไมคอยดี      1% 

•เกษตรกรสามารถนําความรูเร่ืองผลผลิต
การแปรรูปและการจํ าหน ายอาหาร
ปลอดภัยไปใชในชีวิตประจําวัน 

เกษตรกรมีศักยภาพในการนําความรูเร่ือง
ผลผลิตการแปรรูปและการจําหนายอาหาร
ปลอดภัยไปใชในชีวิตประจําวันได 75% 
จํานวน 80 ราย/13 ตําบล 

 จํานวนฟารมโคนมที่เขารวมโครงการ 
ผานการรับรองมาตรฐาน 

จํานวนฟารมโคนมท่ีเขารวมโครงการ 93 
ฟารมผานการรับรองมาตรฐานฟารม 81 
ฟารม คิดเปน  

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ปองกันแกไขปญหาและเฝาระวังโรค
ไขหวัดนก 

1) ไมพบไกปวย/ตาย จากสาเหตุการติดเช้ือ
ไขหวัดนก คิดเปน 0% 
2) จากขอมูลสาธารณสุขไมพบผูปวยเปน
ไขหวัดนก 

 
(6) ผลการทบทวนตัวช้ีวัด ผูบริหาร หัวหนาองคกรไดวิเคราะหผลการดําเนินงาน

และผลการทบทวน และจัดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาวางานใดเปนภารกิจหลัก และ
เปนนโยบายเรงดวน ถาหากผลงานต่ํากวาเปาหมายก็จะใหความสําคัญในการปรับปรุง 
และประเด็นตาง ๆ  จะถูกสะทอนกลับไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดเพื่อปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน เชน โครงการจัดทําประชาคมคนหาผูเกี่ยวของกับยาเสพติด เดิมใชวิธี
ประกาศ และใหผูเกี่ยวของกับยาเสพติดมาแจงกับทางหนวยงาน ผลปรากฏวา จํานวนผู
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ท่ีมาแจงมีจํานวนนอย จึงไดปรับกลยุทธใหม เปนการไปใหความรู และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับยาเสพติด และใหชาวบานลงช่ือผูท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยไมแลวลงช่ือ
ผูเขียนในขณะทําประชาคม ผลเปนไปตามเปาหมาย 

การทบทวนผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไมไดเพียงแตดูความสําเร็จของ
ตัวเลขผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายเทานั้น ท่ีสําคัญกวานั้น คือ ความคิดเห็นของผู
ท่ีเกี่ยวของ ท้ังผูมีสวนไดสวนเสียและบุคลากรผูปฏิบัติงานโดยผูบริหารจะไดรับขอมูล
สะทอนกลับจากศูนยรับเร่ืองรองเรียนฯ ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนรองเรียนปญหาตาง  ๆ 
ไดรวมท้ังเว็บไซด เว็บบอรด ส่ือมวลชนแขนงตาง ๆ  และการประชุมกับกลุมผูมีสวนได
สวนเสียโดยตรง นอกจากความคิดเห็นจากภายนอกองคกรแลว ในสวนความคิดเห็น
ภายในท่ีไดจากการประชุมหัวหนาหนวยงาน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ และผูใหญบาน/ กํานัน 
ซ่ึงผลการจัดลําดับความสําคัญตามวิธีดังกลาวแสดงไวในตารางขางลางนี้ 
ลําดับ ตัวชี้วัด เหตุผล 

1.  รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมารับบริการ 

เนื่องจากการแจกแบบสอบถาม ณ จุด
ใหบริการ จํานวน 80 ราย พบเปนระดับ 5 ดี
มากท่ีสุดเพียง   57% และเปาคือ 100% จึง
แลวปรับระบบการใหบริการใหม 

2.  รอยละของอุบัติเหตุจรจรทาง
ถนนลดลง 

รอยละ 5 ของอุบัติเหตุจราจรทางถนนลดลง   
แตเพราะเปนงานนโยบายเราจึงควรพัฒนา
ใหดีกวานี้ 

 
(7) ผลการดําเนินงานสะทอนและเช่ือมโยงท้ังสมรรถนะในการบริหารจัดการ

ภารกิจของหัวหนาหนวยงาน ท่ีรับผิดชอบ และจะถูกประเมินจากผูบังคับบัญชาในแตละ
ระดับ เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal) เปนกระบวนการท่ี
ใชในการตัดสินบุคลากรในดานการปฏิบัติงาน  
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ในสวนของผูบริหารองคกร ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูง จะถูกประเมินโดย
ผูบริหารท่ีสูงกวา ไดแก ปลัดจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด และสวนการประเมินผู
ปฏิบัติการระดับรองลงมา หัวหนาหนวยงานตาง ๆ  จะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยประเมินผล
การปฏิบัติงานจริงเทียบกับเปาหมาย ซ่ึงดําเนินการประเมินผลในทุก 6 เดือน เชนกัน 

 
1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม 
 
 
 

(8) การเปนองคกรท่ีแลวใหความสําคัญกับการรักษาประโยชนของประชาชนทุก
กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมผูรับบริการ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  
 
 
 
 (9) การดําเนินงานอยางมีจริยธรรมเปนหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งของการเปน
ขาราชการ พนักงานของรัฐ ซ่ึงไดใชแนวทางตามกฎหมาย ตลอดจนถึงมติคณะรัฐมนตรีท่ี
กําหนดไวและปฏิบัติตามแนวทางส่ังการท่ีจังหวัด/สวนกลาง ไดมอบหมายใหถือปฏิบัติ
และเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการรณรงค ประชาสัมพันธโดย
เขียนขอความติดไวท่ีหนวยงาน เนนคุณธรรม ความพึงพอใจ ความเสมอภาค  และหลัก
ธรรมาภิบาล ตลอดท้ังมีการชี้แจง/เชิญวิทยากรที่เปนท่ียอมรับ มาใหแนวทางอยางนอยป
ละ 1 คร้ัง (อาทิ หลักทศพิศราชธรรม คุณธรรม 4 ประการ) มีการรับฟงความเห็นจาก
ประชาชนเพื่อตรวจสอบวาหนวยงานใด หรือบุคคลใดท่ีมีพฤติกรรมดานจริยธรรมท่ีแลว
เฝาระวัง รวมทั้งการตั้งภาคเอกชน องคกรชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวย 
ท้ังนี้ผูบังคับบัญชาทุกสวนแลวปฏิบัติตนเปนตัวอยางในแนวทางจริยธรรม 

ก. ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

ข. การดําเนินการอยางมีจริยธรรม 
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 (10) การคํานึงถึงการเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน ท่ีผานมาไดเขารวมสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน ท้ังทางตรง ตามหนาท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังการรวมกิจกรรมอ่ืนๆ  ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน การทอดผาปา/กฐิน งานเล้ียง/พิธีตางๆ  แตไมมีข้ันตอนท่ี
แนนอน ขาดการกําหนดวิธีการเลือกชุมชนท่ีสําคัญ การสรางชุมชนมีความเขมแข็ง ได
ดําเนินการเปนระยะ ๆ  คือ หรือการใหความรูและกระตุนใหชุมชนมีจิตสํานึกรักองคกร 
ชุมชน เสริมบทบาทใหชุมชนมีสวนรวมกับภาครัฐในกิจกรรมตาง ๆ  แตงต้ัง/ มอบหมาย 
รวมถึงการใหรางวัล/ ประกาศยกยอง สราง ครู ก. ในชุมชน เพื่อขยายชุมชนมากข้ึน มีการ
แตงต้ังผูนําชุมชนเปนคณะกรรมการในหนวยงานของรัฐ  เพื่อสรางความสัมพันธเนน
หลักการพัฒนาชุมชนคือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย อดทน เปนตน 
 
 
สรุป หมวด 1 การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 

ค. การใหการสนับสนุนตอชุมชนท่ีสําคัญ 
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บทที่ 3 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
 
ในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
ประเด็น 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  เปนการตรวจประเมินวิ ธีการในการจัดทํา

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการขององคกร การนําไปปฏิบัติ การ
ปรับเปล่ียนเม่ือสถานการณเปล่ียนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความกาวหนา 

โดยมุงเนนแงมุมท่ีสําคัญในการวางแผน 3 ประการ คือ 
1) การมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนได – สวนเสีย และความพึงพอใจ 
2) การปรับปรุงผลการดําเนินการท่ีสงผลตอการเพิ่มผลลัพธท้ังระยะส้ันและ

ระยะยาว การควบคุมคาใชจาย การสรางความสามารถในการปฏิบัติการ 
โดยรวมถึงความรวดเร็ว การตอบสนอง และความยืดหยุน ซ่ึงเปนการสราง
ความแข็งแกรงและความพรอมขององคกรใหมีความยั่งยืน 

3) การเรียนรูขององคกรและบุคลากรในเชิงยุทธศาสตร 
 

ในหมวดนี้จึงเปนการประเมินในเร่ืองสําคัญ ดังนี้ 
- การทํา SWOT รวมท้ังความสามารถในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร 
- การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
- การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติมีประสิทธิผล 



การประเมินองค

 

แผนภูมิ ความ
 

การตามเกณฑคุณภ

เช่ือมโยงของกล

ภาพและการบริหาร

ยุทธ งานประจํา 

รจัดการภาครัฐ        

 งบประมาณ 
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แผนภูมิ กรอบการถายทอดแผนยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติ 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเปนการกระตุนใหคิดและปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตร 
แตไมไดหมายความวาจะแลวมีการวางแผนอยางเปนทางการ แตสามารถดําเนินการได
ตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองตอบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติจะ
ประสบความสําเร็จไดอยูบนพื้นฐานหลัก 2 ประการ คือ (1) การเขาใจวงจรของการจัดการ
ท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรและระบบปฏิบัติการ (2) รูวาจะใชเคร่ืองมือใดมาประยุกตใชใน
แตละข้ันตอนของวงจรการจัดการ 

 
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร 
 การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) คือการวิเคราะหและกําหนด
แนวทางท่ีดีท่ีสุด ภายใตสภาพแวดลอมตางๆ  เพื่อบรรลุวิสัยทัศนท่ีตองการ โดยจะแลว
ศึกษาขอมูล สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกอยางรอบดานมาประกอบการพิจารณา 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 
1. การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis) Where are we now? 

อาจจะใช   SWOT Analysis 
2. การกําหนดทิศทางขององคกร (Strategic Direction Setting) Where do we 

want to go ?  เปนการกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคระยะส้ัน และระยะยาว
ขององคกร 

3. การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Formulation) How do we get there? เปน
การกําหนดแนวทาง วิธีการและกิจกรรมตางๆ  ขององคกรเพื่อชวยใหองคกรสามารถ
บรรลุวิสัยทัศน และภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

4. การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) What do we 
have to do or change? กิจกรรมสําคัญ เชน 
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- การเสริมสรางทักษะ ความสามารถของบุคลากร 
- การจัดโครงสรางการบริหาร 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การจูงใจบุคลากร 
- การมีนโยบายการบริหารงานระดับตาง  ๆ 
- การมีวัฒนธรรมองคกร 
- การบริหารการเปล่ียนแปลง 
- การประเมินและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 
1. การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis) คือการวิเคราะหถึงปจจัยและ

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของกับองคกร เพื่อจะไดมีความรู และความ
เขาใจเกี่ยวกับปจจัยตางๆ รวมทั้งสถานะของตัวองคกรไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน และยังเปน
ขอมูลพื้นฐานในการกําหนดยุทธศาสตรขององคกร 

ก. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก 
   1) สภาวะแวดลอมทางสังคม 
- สภาวะทางเศรษฐกิจ 
- สภาวะทางเทคโนโลยี 
- สภาวะทางการเมือง 
- สภาวะทางสังคม วัฒนธรรม 
- สภาวะแวดลอมในตางประเทศ 

 
  2) การวิเคราะหคูแขงขัน 
- องคกรใดท่ีเปนคูแขงขัน 
- ลักษณะโดยท่ัวไปและยุทธศาสตรของคูแขงขัน 
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- การคาดการณถึงความเคล่ือนไหวของคูแขงขัน 
 
ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร 
(1)  องคกรมีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตรโดยรวมอยางไร ใหระบุ 

- ข้ันตอนและผูเกี่ยวของท่ีสําคัญ 
- กรอบเวลาท่ีใชในการวางแผนระยะส้ันและระยะยาว และเหตุผลท่ี

ใชในการกําหนดกรอบ เวลาเชนนั้น 
- แสดงให เห็นถึงกิจกรรมในกระบวนวางแผนยุทธศาสตร ท่ี

สอดคลองกับกรอบเวลาท่ีกําหนดไว 
(2)  องคกรไดนําปจจัยตอไปนี้มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตรอยางไร ให

ระบุวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
- ความตองการ ความคาดหวัง ท้ังระยะส้ันและระยะยาวของ

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังองคกรหรือองคกรอ่ืนท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน 

- สภาพการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศขององคกร 
- นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญทางดานเทคโนโลยีและ

ดานอ่ืน  ๆ ซ่ึงอาจมีผลตอบริการและการดําเนินการขององคกร 
- จุดแข็งและจุดออน รวมถึงทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืน  ๆ

ขององคกร 
- การศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสในการปรับเปล่ียนทรัพยากรที่มีอยูไป

ใชกับบริการ หรือกิจกรรมท่ีมีความสําคัญกวา 
- ความเส่ียงในดานการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ขอบังคับ 

และดานอ่ืน  ๆ 
- การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 
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- ลักษณะเฉพาะขององคกรของทาน 
- จุดแข็ง จุดออนขององคกรหรือองคกรอ่ืนท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน 

ข. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน 

    1) การวิเคราะหปจจัย 7 ประการ 

- โครงสรางองคกร 
- ยุทธศาสตรขององคกร 
- ระบบในการดําเนินงานขององคกร 
- พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารระดับสูง 
- สมาชิกในองคกร 
- ความรูความสามารถขององคกร 
- คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร  

 
2) SWOT Analysis 

1. จุดแข็ง (Strengths) เปนส่ิงท่ีหนวยงานมีความโดดเดน หรือ
สามารถทําไดดีกวาคูแขงขัน พิจารณาจากความสามารถ ทรัพยากร 
และปจจัยอ่ืน  ๆ 

2. จุดออน (Weaknesses) เปนส่ิงท่ีหนวยงานแลวพัฒนา ปรับปรุง
แกไข 

3. โอกาส (Opportunities) เปนปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบทางบวก
ตอองคกร 

4. ขอจํากัด หรือภัยคุกคาม (Threats) เปนปจจัยภายนอกที่สงผล
กระทบทางลบตอองคกร 

 
การพิจารณาจุดออนและจุดแข็งสามารถพิจารณาไดจาก 
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1. ผลการดําเนินงานท่ีผานมาขององคกร 
2. องคกรท่ีเปนคูแขงท่ีสําคัญขององคกร 
3. องคกรหรือองคกรอ่ืน  ๆ 

 
การวิเคราะห SWOT  ควรใชขอเท็จจริงประกอบมากกวาใชความคิดเห็น เม่ือ

วิเคราะห SWOT เสร็จแลว ควรประเมินวาจุดแข็ง และจุดออนตางๆ มีความสําคัญอยางไร
ตอองคกร (จุดแข็งและจุดออนแตละอยางมีความสําคัญตอการจัดทํายุทธศาสตรไม
เทากัน) 

การนําผลการวิเคราะห  SWOT ไปจัดทํายุทธศาสตร โดยการจัดทํา TOWS 
Matrix 
 จุดแข็ง (S) 

1. 
2. 
3. 

จุดออน (W) 
1. 
2. 
3. 

โอกาส (O) 
1. 
2.. 
3. 

 SO Strategies 
ใชประโยชนจาก SO 

WO Strategies 
ลบลาง W โดยอาศัย O 

ขอจํากัด (T) 
1. 
2. 
3. 

ST Strategies 
หลีกเล่ียง T โดยอาศัย S 

WT Strategies 
ลด W หลีกเล่ียง T 
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ข. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
(3)  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลักมีอะไรบาง 

- ใหระบุเปาหมายและระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาประสงคเหลานั้น 
- ใหระบุความสําคัญของเปาประสงคเหลานั้น 

(4)  ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก 
องคกรไดใหความสําคัญกับความทาทายตอองคกรท่ีระบุไวในลักษณะสําคัญขององคกร 
ขอ 2 อยางไร 

- องคกรม่ันใจไดอยางไรวาประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
และกลยุทธหลัก 

- มีความสมดุลของโอกาสและความทาทายในระยะส้ันและระยะยาว 
- มีความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญท้ังหมด 

(การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธ
หลัก) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) คือ ประเด็นหลักท่ีหนวยงานแลวดําเนินการเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน กําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใหผูบริหารมุงเนนส่ิงท่ีองคกรตองการจะ
พัฒนาเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีไดกําหนดไว 
 กอนจะกําหนดประเด็นยุทธศาสตรหนวยงานแลวกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
ขององคกรใหชัดเจนเสียกอน 
 เขียนประเด็นยุทธศาสตรในเชิงของส่ิงท่ีองคกรตองการจะพัฒนา (พัฒนาอะไร) 
ภายในกรอบระยะเวลาของวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
 หรืออาจจะถามวา เพื่อจะไปใหถึงวิสัยทัศนภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว 
องคกรจะแลวเนนในการพัฒนาเร่ืองใด หรือประเด็นใดเปนสําคัญ โดยอาจจะพิจารณาถึง
ขอบกพรองหรือปญหาท่ีองคกรกําลังเผชิญอยูและแลวปรับปรุงใหดีข้ึน เชน  
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- พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ 
- พัฒนาระบบฐานขอมูลใหทันสมัยและรวดเร็ว 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
- พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goals) คือ ขอความเพื่อแสดงส่ิงท่ีองคกรตองการ
ใหบรรลุในแตละประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงประกอบดวยตัวช้ีวัด และเปาหมายท่ีมีความ
ชัดเจนเปนรูปธรรม เพื่อใช 

- ประโยชนในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรจะแลวมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
- เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรเขียนออกมาในรูปของส่ิงท่ีองคกรตองการจะ

บรรลุภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยใหมีความเช่ือมโยงกันในเชิง
สาเหตุและผลภายใตมิติท้ังส่ีตามคํารับรองการปฏิบัติงานคือ 

- มิติดานประสิทธิผล 
- มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
- มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
- มิติดานการพัฒนาองคกร 
เพื่อจะไดทราบถึงลําดับความสําคัญของเปาประสงคตางๆ  นั่นคือแลวพัฒนา

เปาประสงคท่ีเปนเหตุกอน เชน  
- บุคลากรฝายบัญชีมีสมรรถนะสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของ

หนวยคลัง 
- โครงสรางพื้นฐานและระบบสารสนเทศของหนวยคลังมีประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัย 
- เปนองคกรแหงการเรียนรู 
- มีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
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- มีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
ในการจัดทําแผนของหนวยงานไมมีอิสระอยางสมบูรณในการกําหนด

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เพราะเปาประสงคสวนหนึ่ง (อาจจะเรียกวามาตรฐาน หรือ
องคประกอบ ฯลฯ) ถูกกําหนดโดยหนวยงานระดับบน (เชน สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) องคกรวิชาชีพ (เชน แพทยสภา ฯลฯ) หรือหนวยงานท่ีทําการ
ประเมิน (เชน สมศ.)  

 
ตัวชี้ วัด (KPIs) เปนคาท่ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อแสดง

ความกาวหนาหรือผลสัมฤทธ์ิของการบรรลุเปาประสงคหรือกลยุทธ โดยเทียบกับ
เปาหมายท่ีไดต้ังไว 

เปาหมาย (Targets) เปนการแสดงระดับผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวังของแตละตัวช้ีวัด 
 ตัวอยาง KPIs  

- รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบาย 
- จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในแตละป 
- ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมารับบริการ 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประสิทธิภาพการจัดบริการของเจาหนาท่ี 
กลยุทธหลัก (Strategies) คือแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดําเนินงานสําคัญ  ๆ 

อันถือเปนกุญแจสําคัญตอการบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goals) 
ท่ีไดกําหนดไว เปนการตอบคําถามวา “เราจะไปถึงจุดหมายท่ีตองการไดอยางไร” รวมท้ัง
เปนเง่ือนไขในการกําหนด “เจาภาพ” การดําเนินงาน 

กลยุทธหลักเปนภาพใหญท่ีมองถึงส่ิงท่ีจะแลวทําเพื่อใหบรรลุเปาประสงค แต
ยังไมลงไปในรายละเอียดถึงโครงการ 
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กลยุทธหนึ่งสามารถตอบสนองเปาประสงคไดมากกวา 1 เปาประสงค ในขณะท่ี
เปาประสงคหนึ่งสามารถมีกลยุทธมากกวาหนึ่งกลยุทธ 

ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก 
องคกรแลวใหความสําคัญกับความทาทายเชิงยุทธศาสตรคือความกดดันตางๆ ท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวขององคกร และ SWOT รวมท้ังความตองการของผูมีสวน
ไดเสียท่ีสําคัญท้ังหมด 

องคประกอบและขั้นตอนการจัดทําแผน จึงมีลักษณะดังนี้ 
- กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ (หนาท่ีตามกฎหมาย)  
- กําหนดประเด็นยุทธศาสตร 
- กําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- กําหนด KPIs 
- กําหนดคาเปาหมาย 
- กําหนดกลยุทธ 
- กําหนดโครงการ 
- กาํหนดงบประมาณ 

 
2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ 

ก. การถายทอดแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 
(5)  องคกรมีวิธีการอยางไรใน 
- การถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก 
- การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหม่ันใจวาสามารถปฏิบัติตามแผนไดสําเร็จ 
- การทําใหผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามแผนมีความยั่งยนื 
(6) แผนปฏิบัติการที่สําคัญขององคกรมีอะไรบาง 
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- หากมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในการใหบริการ รวมท้ังผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย องคกรจะดําเนินการอยางไรเพ่ือตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว 

(7) แผนหลักดานทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กล
ยุทธหลัก และแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง 
(8) ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีใชติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติ

การโดยรวมเสริมใหองคกรมุงไปในแนวทางเดียวกัน 
 
ข. การคาดการณผลการดําเนินการ 
(9) เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดท่ีระบุในขอ 2.2 ก (8) 
มีอะไรบาง 

เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการเปนเชนใดเม่ือเปรียบเทียบกับ 
 - เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 - ผลการดําเนินการท่ีผานมา 
 - ผลการดําเนินการท่ีคาดไวของคูแขง 
 - ระดับเทียบเคียงท่ีสําคัญ (Benchmark) 
แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) เปนเครื่องมือในการส่ือสารถายทอด

ยุทธศาสตรขององคกรใหกับบุคลากรในระดับตางๆ  เพื่อใหบุคคลท่ีเกี่ยวของเกิดความ
เขาใจตรงกัน 

 
แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) คือแผนภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรของ

องคกรในรูปแบบของความสัมพันธเชิงเหตุและผลของเปาประสงคตางๆ  ภายใตแตละมิติ
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   เปนการนําเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรเปน
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แผนท่ียุทธศาสตรตามหลักเหตุและผล โดยพิจารณาเปาประสงคใหครบถวนท้ังส่ีมิติ และ
เปนเคร่ืองมือชวยในการทบทวนผลการดําเนินงาน โดยอาศัยแผนท่ียุทธศาสตร พรอมท้ัง
ไฟสัญญาณจราจร รวมทั้งเปนการทดสอบสมมติฐานของยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางใน
การปรับเปล่ียนยุทธศาสตร 

วิธีการ 
1. นําเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรมาเรียงกันเปนแผนท่ี

ยุทธศาสตรตามหลักเหตุและผล โดยพิจารณาเปาประสงคใหครบถวนท้ังส่ีมิติ โดยอาจนํา
วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรมาใสไวดานบนของแผนท่ียุทธศาสตร 

2. นําแผนท่ียุทธศาสตรไปเปนเครื่องมือในการถายทอดยุทธศาสตรใหกับ
บุคลากร 

  
แผนปฏิบัติการ คือแผนงานและโครงการที่จัดทําข้ึนเพื่อตอบสนองเปาประสงค

เชิงยุทธศาสตรระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังรายละเอียดของทรัพยากรที่แลวใชในแตละ
ชวงเวลา 

ส่ิงสําคัญท่ีแลวทํา 
1. จัดทําโครงการ 
2. จัดทํา KPIs ของโครงการ 
 
การถายทอดตัวช้ีวัดระดับองคกรสูระดับบุคคล (Individual Scorecard)  
Individual Scorecard คือ KPIs ระดับบุคคล 
เม่ือเปาประสงคและตัวช้ีวัดในระดับองคกรไดจัดทําเรียบรอยแลว จะแลวแปลง

เปาประสงคและตัวช้ีวัดเหลานั้นไปสูเปาประสงคและตัวช้ีวัดของแตละหนวยงาน และถึง
ระดับบุคคลในท่ีสุด โดยเปาประสงคของแตละบุคคลมาจากเปาประสงคของ
ผูบังคับบัญชา 
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วิธีการ 
1. ทําความเขาใจแผนท่ียุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัดขององคกร 
2. ทบทวนบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของหนวยงาน 
3. พิจารณาเปาประสงคขององคกร วาหนวยงานเขาไปมีบทบาทผลักดัน หรือ

รับผิดชอบเปาประสงคใดอยางไร นําบทบาทเหลานั้นมากําหนดเปนเปาประสงคของ
หนวยงาน 

4. พิจารณาวาเปาประสงคเหลานั้นครอบคลุมบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานหรือยัง หากยังสรางเปาประสงคเพิ่มเติมใหครอบคลุม 

5. กําหนดตัวช้ีวัดของหนวยงาน (หากสามารถใชตัวช้ีวัดขององคกรไดใหใช
ตัวช้ีวัดขององคกรกอน) 

6. พิจารณาทบทวนหนาท่ีของบุคลากรแตละคน 
7. พิจารณาหนาท่ีของบุคลากรวามีสวนเกี่ยวของกับเปาประสงคของ

ผูบังคับบัญชาอยางไร จากนั้นกําหนดเปาประสงคจากบทบาทที่บุคคลมีสวนผลักดัน
เปาประสงคของผูบังคับบัญชาใหสําเร็จ 

8. พิจารณาวาเปาประสงคเหลานั้นครอบคลุมบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ
ของบุคคลหรือยัง หากยังสรางเปาประสงคเพิ่มเติมใหครอบคลุม 

9. กําหนดตัวช้ีวัด และเปาหมายระดับบุคคลของแตละเปาประสงค โดยให
ความสําคัญกับความสอดคลองของตัวช้ีวัด และเปาหมายของหนวยงานดวย 

 
6. การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
กรณีตัวอยางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ขอ  28  ใหผูบริหารแตต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
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2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่ งคนทําหนาท่ีประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทางวธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพื่ อให ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ตลอดจนประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  4. แตงต้ังอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานเพื่อชวย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

6. 2.  กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
           แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
                   1.  การติดตาม  (Monitoting) 
                    การติดตาม  จะทําใหทราบวาขณะน้ีไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

สามป  ถึงระยะใดแลวซ่ึงใชเทคนิคเคร่ืองมือในการติดตาม  เชน Gant Chant ทําให
หนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีการดําเนินการ
ในชวงใด  ตรงกําหนดเวลาท่ีไดวางไวหรือไมโดยใชเคร่ืองมือดังกลาว 

                     2.  การประเมินผล (Evaluation)  จําเปนแลวมีเกณฑมาตรฐาน 
(Standard Crieria) และตัวช้ีวัด (Indicators)  เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินผลเพื่อใหเกิด
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ความชัดเจน  เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับโดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ  3   
ระดับ  คือ 

1) เกณฑการประเมินหนวยงาน 
2) เกณฑการประเมินโครงการ 
3) การกํ าหนดหวง /ชวงเวลาในการติดตามและ

ประเมินผล  ไดดําเนินการดังนี้ 
ก. การติดตามและประเมินผล  เม่ือโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จหรือกอนดําเนินการตามโครงการ ๆ ละ  1  คร้ัง  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ข.  การติดตามและประเมินผลโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยการประเมินความสําเร็จหรือความคืบหนาในการนําแผนงาน / 
โครงการ  ตามแผนพัฒนาสามปมาปฏิบัติอยางนอยปละ  1  คร้ัง 

ค. เพื่อประเมินผลแลวเสร็จ  คณะกรรมการ ฯ 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารเสนอตอสภา  คณะกรรมการพัฒนา และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาคมในพ้ืนท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
 
สรุป หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 
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บทที่ 5 
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
ประเด็น  
หัวขอ 4.1 การวัด การวิเคราะหและการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ มี

การเพิ่มเนื้อหาใหองคกรระบุตัววัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
รวมท้ังตัววัดดานการเงิน การใชผลการวิเคราะหเพื่อทบทวนผลการดําเนินการ และไปใช
จัดลําดับความสําคัญของเร่ืองท่ีแลวปรับปรุง และโอกาสในการสรางนวัตกรรม 

หัวขอ 4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอนี้ให
ความสําคัญตอการจัดการความรูและการเรียนรูขององคการซ่ึงเปนองคประกอบหลักของ
ความยั่งยืนขององคการ ระดับของการจัดการความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนจนถึง
การวางยุทธศาสตรและสรางนวัตกรรม 
 ความหมาย 

การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) หมายถึงการรวบรวม สราง 
จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจาก ขอมูล ไปสู 
สารสนเทศ เพื่อใหเกิด ความรู และ ปญญา ในท่ีสุด รวมท้ังครอบคลุมถึงเทคนิค กลไก
ตางๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนใหการทํางานของแรงงานความรู (Knowledge Worker) มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กลไกดังกลาวไดแก การรวบรวมความรูท่ีกระจัดกระจายอยูท่ีตาง  ๆ
มารวมไวท่ีเดียวกัน การสรางบรรยากาศใหคนคิดคน เรียนรู สรางความรูใหมๆ ข้ึน ซ่ึง
การจัดการความรู คือ เคร่ืองมือ ท่ีทําใหองคกรนั้นงานดีข้ึน เรานํา KM ไปใชประโยชน 
เพื่อใหองคกรมีผลผลิต และทุกคนมีความสุขมากข้ึน  การจัดการความรูประกอบไปดวย
ชุดของการปฏิบัติงานท่ีถูกใชโดยองคกรตางๆ เพื่อท่ีจะระบุ สราง แสดงและกระจาย
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ความรู เพื่อประโยชนในการนําไปใชและการเรียนรูภายในองคกร อันนําไปสูการจัดการ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 บัญญัติให “สวนราชการมีหนาท่ี พัฒนาความรูในสวน
ราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู อยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในดานการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการใน
สังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามพระราชกฤษฎีกา” 

ความรูสามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ไดสองประเภท คือ ความรูชัดแจง 
(Explicit Knowledge) และความรูแฝงเรน หรือความรูแบบฝงลึก (Tacit Knowledge) 
ความรูชัดแจงคือความรูท่ีเขียนอธิบายออกมาเปนตัวอักษร เชน คูมือปฏิบัติงาน หนังสือ 
ตํารา เว็ปไซด Blog ฯลฯ สวนความรูแฝงเรนคือความรูท่ีฝงอยูในตัวคน ไมไดถอดออกมา
เปนลายลักษณอักษร หรือบางคร้ังก็ไมสามารถถอดเปนลายลักษณอักษรได ความรูท่ี
สําคัญสวนใหญ มีลักษณะเปนความรูแฝงเรน อยูในคนทํางาน และผูเช่ียวชาญในแตละ
เร่ือง จึงตองอาศัยกลไกการแลกเปล่ียนเรียนรูใหคนไดพบกัน สรางความไววางใจกัน และ
ถายทอดความรูระหวางกันและกัน 

ความรูแบบฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไมสามารถอธิบายโดยใช
คําพูดได มีรากฐานมาจากการกระทําและประสบการณ มีลักษณะเปนความเช่ือ ทักษะ 
และเปนอัตวิสัย (Subjective) ตองการการฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญ มีลักษณะเปน
เร่ืองสวนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) ทําใหเปนทางการและส่ือสารยาก เชน 
วิจารณญาณ ความลับทางการคา วัฒนธรรมองคกร ทักษะ ความเช่ียวชาญในเร่ืองตาง  ๆ
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การเรียนรูขององคกร ความสามารถในการชิมรสไวน หรือกระท่ังทักษะในการสังเกต
เปลวควันจากปลองโรงงานวามีปญหาในกระบวนการผลิตหรือไม 

ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีรวบรวมไดงาย อยางไรก็ตาม 
ความรูยิ่งมีลักษณะไมชัดแจงมากเทาไร การถายโอนความรูยิ่งกระทําไดยากเทานั้น การ 
จัดระบบและถายโอนโดยใชวิธีการดิจิทัล มีลักษณะเปนวัตถุดิบ (Objective) เปนทฤษฏี 
สามารถแปลงเปนรหัสในการถายทอดโดยวิธีการท่ีเปนทางการ ไมจําเปนตองอาศัยการ
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อถายทอดความรู เชน นโยบายขององคกร กระบวนการทํางาน 
ซอฟตแวร เอกสาร และกลยุทธ เปาหมายและความสามารถขององคกร 

 
เคร่ืองมือการจัดการความรู มีหลากหลาย เชน 
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) หมายถึง กลุมคนท่ีมา

รวมตัวกันอยางไมเปนทางการ ซ่ึงเปนคนในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน คนกลุมนี้จะมีความไววางใจและความเช่ือม่ันใน
การแลกเปล่ียนขอมูลความรูระหวางกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและ
สรางองคความรูใหมๆ ซ่ึงชุมชนนักปฏิบัตินี้จะแตกตางจากการจัดต้ังทีมงานเน่ืองจาก
เปนการรวมกันอยางสมัครใจ 

2. การใชท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียง (Mentoring System) เปนวิธีการถายทอดความรู
แบบตัวตอตัวซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งในการสอนงานและใหคําแนะนําอยางใกลชิด นอกจาก
จะใหคําปรึกษาในดานการงานแลว ยังเปนท่ีปรึกษาในเวลามีปญหาหรือสับสนท่ีสําคัญพี่
เล้ียงจะตองเปนตัวอยางท่ีดีในเร่ืองพฤติกรรม จริยธรรม และการทํางานใหสอดคลองกับ
ความตองการขององคกร 

3. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews : AAR) เปนกิจกรรมท่ี
ใชทบทวนหรือประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หรือโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู ในแตละคร้ังวามีจุดดีจุดดอย รวมท้ังโอกาสและอุปสรรคอยางไรในการทํา CoP 
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หรือโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงในคร้ังตอไปใหดีข้ึน 
รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมไดเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆเพื่อการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับเปาหมายของกลุมและเปาหมายของสมาชิก 

4. ฐานความรูบทเรียน (Lessons Learned Databases) เปนการเก็บขอมูลความรู
ตางๆ ท่ีองคกรมี ไวในระบบฐานขอมูล โดยสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาผานระบบ
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืน  ๆไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  

5. วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice: BP) เปนการจัดเก็บความรูและวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศในรูปของเอกสาร ซ่ึงจัดเก็บขอมูลขององคกรในรูปแบบงายๆ เพื่อความ
สะดวกในการคนหาและนําไปใช โดยจัดทําฐานความรูของวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ อาจได
จากการทําการเทียบเคียง (Benchmarking) 

6. แหลงผูรูในองคกร (Center of Excellence : CoE) เปนการกําหนดแหลงผูรู
ในองคกร ซ่ึงจะทําใหสามารถทราบวาจะติดตอสอบถามผูรูไดท่ีไหน อยางไร (Expertise 
Locators) โดยระบุเปนผูเชี่ยวชาญในแตละดาน 

7. การเสวนา (Dialogue) การทํา Dialogue เปนการปรับฐานความคิด โดยการ
ฟงจากผูอ่ืนและความหลากหลายทางความคิดท่ีเกิดข้ึน ทําใหสมาชิกเห็นภาพท่ีใกลเคียง
กัน หลังจากนั้น จึงจัดประชุมหรืออภิปรายเพื่อแกปญหาหรือหาขอยุติตอไปไดโดยงาย 
และผลหรือขอยุติท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการที่เห็นภาพในองครวมเปนท่ีต้ัง 

8. เวที ถาม-ตอบ (Forum) เปนเวทีท่ีทําใหสามารถต้ังคําถามเขาไป เพื่อใหผูรู
ท่ีอยูรวมใน Forum ชวยกันตอบคําถามหรือสงตอใหผูเช่ียวชาญอื่นชวยตอบ หากองคกรมี
การจัดต้ัง ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice:CoP) หรือมีการกําหนด แหลงผูรูใน
องคกร (Center of Excellence: CoE) แลว คําถามท่ีเกิดข้ึนจะสามารถสง หรือยิงเขาไปใน 
Forum ซ่ึงอยูใน CoP หรือ CoE เพื่อหาคําตอบ ในลักษณะ “Pull Information” 

9. การเลาเร่ือง (Story Telling) เปนการสรางความสมดุลระหวางความนาสนใจ
ในการบรรยายเร่ืองและเนื้อหาท่ีตองการส่ือ 
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10. ตารางแหงอิสรภาพ เปนตารางสําหรับประเมินตนเอง (หมายถึงประเมินขีด
ความสามารถของ กลุม) วามีขีดความสามารถหลัก เพื่อการบรรลุเปาหมายท่ีพึงประสงค
ในระดับใด ตารางแบงออกเปน 5 ระดับ คือขีดความสามารถระดับเร่ิมตน (1) ไปจนถึง
ระดับสูงยิ่ง (5)  

11. ธารปญญา (River Diagram)  เปนผังแสดงการกระจายของระดับขีด
ความสามารถหลักของครูผูสอน ท่ีมารวมแลกเปล่ียนเรียนรู ระดับขีดความสามารถหลักท่ี
นํามาลงในผัง มาจาก “ตารางแหง อิสรภาพ” หรือตารางระดับขีดความสามารถหลักเพื่อ
การบรรลุเปาหมายท่ีพึงประสงค ความกวางของลําธาร เปนตัวบอกความแตกตางในระดับ
ขีดความสามารถ ระดับขีดความสามารถดานใดของกลุมอยูคอนมาทาง “ฝงเหนือ” กลุม
นั้นก็จะอยูในฐานะ “ผู แบงปน” ความรูดานนั้น ระดับขีดความสามารถดานท่ีอยูคอนมา
ทาง “ฝงใต” บอกใหรูวาในดานนั้น กลุมอยูในฐานะ “ผูเรียนรู”  

12. บันไดแหงการแลกเปล่ียน (Ladder Diagram) เปนผังแสดงระดับ
ความสามารถปจจุบัน กับระดับ ความปรารถนาท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของแตละกลุม
ที่มาแลกเปล่ียนเรียนรู ในสมรรถนะหลัก (Core Competence) เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

 
4.1 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการขององคกร 
 ก. การวัดผลการดําเนินการ 
 (1)  องคกรมีวิธีการอยางไรในการเลือกและรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีมี
ความสอดคลองและเช่ือมโยงกัน เพื่อใชในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการ
ดําเนินการขององคกรโดยรวม 

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้มา
สนับสนุนการตัดสินใจในองคกรและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม (การ
เลือกรวบรวมและใชขอมูลและสารสนเทศท่ีสอดคลองและเช่ือมโยง
กัน) 
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แนวทางดําเนินการ 
 1.  องคกรคัดเลือกรวบรวมขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ 

- ผลการดําเนินงานจากแผนงานโครงการ ผลการใชงบประมาณ 
- ความตองการ/ความพึงพอใจ/การรองเรียน จากผูรับบริการ 
- ความพึงพอใจของบุคลากร 
- ขอมูลจากการวิจัย 
- ขอมูลจากการทํา Benchmarking การศึกษา Best Practices 

 2. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวยในการตัดสินใจ DSS (Decision 
Support System)  EIS (Executive Information System)  MIS (Management Information 
System) GIS (Geographic Information System) 
 

(2)  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมา 
สนับสนุนการตัดสินใจในองคกร และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม (การใชขอมูลและ
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ) 

 
แนวทางดําเนินการ 

 1. องคกรเลือกหนวยงานเปรียบเทียบ (Benchmarking) ท่ีเหมาะสม 
 2. นําผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะหเพื่อคนหาปจจัยแหงความสําเร็จ และนํามา
ปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และสราง
นวัตกรรม 
 

(3) องคกรมีวิธีการอยางไร ในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการเหมาะสม
และทันสมัยอยูเสมอ 
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- องคกรมีวิธีการอยางไร ในการทําใหม่ันใจวาระบบการวัดผลการ
ดําเนินการมีความไวในการบงช้ีถึงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วหรือไมได
คาดการณ ท้ังจากภายในและภายนอก 

  
3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผลใหเหมาะสมและทันสมัย 

1) องคกรควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการวัดผลการ
ดําเนินการใหทันตอทิศทางและวิสัยทัศนขององคกรท่ีเปล่ียนไป รวมถึงใหสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกท่ีไมสามารถคาดการณได 

2) องคกรควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการวัดผลการ
ดําเนินการในชวงการวางแผนยุทธศาสตร 

3) การทบทวนระบบการวัดผลเพื่อใหเหมาะสมและทันสมัย เชน 
- ทบทวนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
- ทบทวนตัวช้ีวัด 
- ทบทวนชวงเวลาการจัดเก็บขอมูล 

3.2 การจัดระบบการวัดผลใหไวตอการบงช้ีจากการเปล่ียนแปลงภายในและ
ภายนอก 
  1) จัดประเภทตัวช้ีวัดออกเปนระดับตางๆ เพื่อใหไวตอการแกปญหา-
ติดตามมากเปนพิเศษ ติดตามมาก ติดตามปกติ 
  2) กําหนดระยะเวลาการติดตามใหสอดคลองกับประเภทตัวช้ีวัด 
  3) กําหนด Leading Indicator และ Lagging Indicator เพื่อใหการ
แกปญหาสมเหตุสมผล 
  4) เลือกใชกลไกท่ีชวยในระบบการติดตามเชน ระบบเตือน (Warning 
System), Management Cockpit ฯลฯ 
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ข. การวิเคราะหผลการดําเนินการ 
(4) องคกรมีการวิเคราะหในเร่ืองอะไรบาง เพื่อชวยใหผูบริหารขององคกรนําผล

การวิเคราะหมาใชในการทบทวนผลการดําเนินการขององคกร และนําไปใชในการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร 

(5) องคกรมีวิธีการอยางไรในการส่ือสารใหผูปฏิบัติงานในทุกระดับไดรับทราบ
ถึงผลการวิเคราะห เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล 

 
แนวทางดําเนินการ 

 จัดใหมีการส่ือสารเพ่ือใหบุคลากรทุกระดับสามารถรับรูและเขาใจผลการ
วิเคราะห และนําไปใชในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดย
กําหนดใหมีวิธีการส่ือสารในรูปแบบตาง  ๆ 
 
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู 
 ก. ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ 
 (6) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหขอมูลและสารสนเทศท่ีตองการมีความ
พรอมใชงานและทําใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอ่ืนๆ ท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวของกันสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศดังกลาว (การจัดการระบบ
ขอมูลและสารสนเทศ) 
 

แนวทางดําเนินการ 
1) ทําใหระบบขอมูลและสารสนเทศมีความพรอมใชงานและสามารถนํามาใช

งานไดทันทีเม่ือตองการ 
2) ควรกําหนดระดับการเขาถึงขอมูล 
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3) ประเมินและปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ 
 
 

(7) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหอุปกรณท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮารดแวร
และซอฟแวร) ท่ีใชในองคกรมีความเช่ือถือได ปลอดภัย และใชงานงาย 

(การจัดระบบอุปกรณ (ฮารดแวรและซอฟแวร) ท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศ) 
 
แนวทางดําเนินการ 

1) สรางระบบการดูแลรักษาอุปกรณ และโครงขายเชื่อมโยงใหสามารถ
ทํางานไดเสมอ 

2) สรางระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลโดยเฉพาะ 
3) คํานึงถึงคุณภาพขอมูลท่ีตองการ 
4) อุปกรณ Hardware ควรไดการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
5) อุปกรณ Software ควรมีลิขสิทธ์ิถูกแลวตามกฎหมาย และมีระบบ

ความปลอดภัยท่ีดี 
 

(8) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศ 
และอุปกรณท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศดังกลาวเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

(การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ) 
 
แนวทางดําเนินการ 

1) ปรับขอมูลและสารสนเทศใหเปนปจจุบันและตอเนื่อง และ
ตรวจสอบขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
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2) มีการทบทวน Hardware และ Software โดยมีการติดตามเทคโนโลยี
ใหม  ๆ และวิเคราะหความเหมาะสม และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 
ข. การจัดการความรู 
(9) องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูเพื่อใหเร่ืองตอไปนี้บรรลุผล 
- การรวบรวม และถายทอดความรูของบุคลากรในองคกร 
- การรับการถายทอดความรูท่ีมีประโยชนจากผูรับบริการ ผูมีสวนได

สวนเสีย และองคกรอ่ืน 
- การแสวงหาและแลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (การจัดการความรู

ขงองคกร) 
 
แนวทางดําเนินการ 
 จัดระบบการจัดการความรู และดําเนินการตามระบบ 
 

(10) องคกรมีวิธีการอยางไรเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศ และความรูของ
องคกร มีคุณลักษณะ ครอบคลุม ความรวดเร็ว ความถูกแลว ความทันสมัย ความ
เช่ือมโยง ความนาเช่ือถือ ความสามารถในการเขาถึง ความสามารถในการ
ตรวจสอบ การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล ความปลอดภัย การรักษา
ความลับ 
 (การจัดการใหขอมูลสารสนเทศและความรูมีคุณสมบัติท่ีดี) 
 
 
 

สรุป หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
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บทที่ 4 
การใหความสําคัญกับผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประเด็น 
ในหมวดการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการ

ตรวจประเมินวาองคกร ใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เสีย การ
บริหารงานท่ีถือเอาประชาชนหรือผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Citizen-centered or 
Customer-centered) เพื่อความสําเร็จขององคกรในระยะยาวอยางไร รวมท้ังวิธีการในการ
คนหาของสารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางความสัมพันธ และการ
ใชสารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อปรับปรุงและคนหาโอกาสในการ
สรางนวัตกรรม 
 
ความรูเก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (ลูกคาภายนอกเทานั้น) 

(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 
- องคกรไดคํานึงถึงผูรับบริการที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณา

ดังกลาวอยางไร (การจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) 
ผูรับบริการ คือผูท่ีมารับบริการจากองคกรโดยตรง หรือผานชองทางการส่ือสาร

ตาง ๆ  ท้ังนี้รวมถึงผูรับบริการท่ีเปนองคกรดวย ควรระบุเฉพาะผูรับบริการหลักเทานั้น 
เพราะจะมีความเช่ือมโยงกับคําถามขออ่ืนๆ  ในเร่ืองการกําหนดชองทางการส่ือสาร การ
ตอบสนองความตองการ การประเมินผลความพึงพอใจ  
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ผูมีสวนไดสวนเสีย คือผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรง
และทางออมจากการดําเนินการขององคกร 

 
แนวทางดําเนินการ 
1) วิเคราะหพันธกิจขององคกรเพื่อกําหนดผลผลิตและบริการท่ีสําคัญของ

แตละพันธกิจ แลวนํามากําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ของแตละผลผลิตและบริการ 

2) จําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยใชหลักเกณฑท่ี
เหมาะสมตามประเภทผลผลิตและบริการ เชน ประเภทการใหบริการ 
ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ ชองทางการใหบริการ 
ฯลฯ 

3) จําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีพึงมีในอนาคต 
 

(2)  องคกรมีวิธีการอยางไรในการรับฟงและเรียนรูความตองการและความ
คาดหวังหลัก  ๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 

- องคกรไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนปฏิบัติงาน และการ
ปรับปรุงกระบวนการรวมถึงการพัฒนาการบริการใหมๆ อยางไร (การ
รับฟงและเรียนรูความตองการความคาดหวังและการนําขอมูลไปใชใน
การปรับปรุง) 

 
แนวทางดําเนินการ 
1. การรับฟงและเรียนรูความตองการความคาดหวัง-การสํารวจ รายงานตาง  ๆ 

ขอรองเรียน การสัมภาษณ จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
2. การนําขอมูลไปใชในการวางแผนปฏิบัติ-จัดระบบ กลไก ผูรับผิดชอบ 
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(3)  องคกรมีวิธีการอยางไรในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรู 
ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียให
เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ  (การทบทวนและปรับปรุงการรับฟงเรียนรูความ
ตองการและความคาดหวัง) 
 
แนวทางดําเนินการ 

P-D-C-A 
3.1 สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก. องคกรมีวิธีการในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอาจจะมีความแตกตางกันตามกลุมผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงผลผลิตและ
บริการได 

ข. องคกรมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย และนําสารสนเทศไปใช ตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
 แนวคิดเร่ือง Balanced Scorecard เปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับผูรับบริการ 
หนึ่งในส่ีมุมมองคือ มุมมองดานผูรับบริการ การวัดผลดานผูรับบริการพิจารณาจาก ความ
พึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีสุด  

 
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก. การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(4) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียเพื่อ ตอบสนองความคาดหวังและสรางความประทับใจใหแกผูรับบริการ
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และผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงจะสงผลใหองคกรมีภาพลักษณท่ีดี และมีผูมาใชบริการ
เพิ่มข้ึน 

(การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) 
 
แนวทางดําเนินการ ตามแนว Customer Relationship Management 

1. แบงกลุมผูรับบริการ โดยระบุผูรับบริการและแยกประเภทผูรับบริการ 
2. จัดทําฐานขอมูลของผูรับบริการ 
3. จัดกลุมผูรับบริการเพื่อจัดรูปแบบการใหบริการท่ีเหมาะสมกับความ

ตองการของแตละกลุม 
4. ดําเนินการใหบริการที่เหมาะสมตามกลุมผูรับบริการ 

(5)  องคกรมีวิธีการอะไรบางท่ีใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ
ติดตอขอขอมูล ขอรับบริการหรือรองเรียนตอองคกร 
- องคกรมีแนวทางอยางไรในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในองคกร ใน

การติดตอกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
- องคกรม่ันใจไดอยางไรวาบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนไดปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ

ท่ีกําหนดไว (การสรางระบบท่ีใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถติดตอไดอยางเหมาะสม) 

 
แนวทางดําเนินการ 
 5.1. การสรางระบบท่ีใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขอขอมูล 
ขอรับบริการ และขอรองเรียน 
 1) กําหนดชองทางท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการและ
ความเหมาะสมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 2) ประชาสัมพันธชองทางใหผูรับบริการทราบ 
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 3) กําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร โดยจัดทําคูมือการใหบริการ 
 4) ฝกอบรมบุคลากรใหดําเนินการตามคูมือการใหบริการ และใหมีจิต
บริการ 
 5) สํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ 
 6) กําหนดใหมีบุคลากรรับผิดชอบการใหบริการ 
 7) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการบริการ โดยมีตัวช้ีวัดเช่ือมโยง
กับแรงจูงใจ หรือความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
  

5.2 การกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร 
 1) จัดทําคูมือการใหบริการ 
 2) พัฒนาบุคลากรดานการใหบริการ 
 3)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการบริการ โดยมีตัวช้ีวัดเช่ือมโยง
กับแรงจูงใจ หรือความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 
(6) องคกรมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนอยางไร 
- องคกรม่ันใจไดอยางไรวาขอรองเรียนเหลานั้นไดรับการแกไขอยางมี

ประสิทธิผลและทันทวงทีตามกระบวนการท่ีกําหนดไว 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหขอรองเรียน

ท้ังหมดเพื่อใชในการปรับปรุงการดําเนินการขององคกรของทานและ
องคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (การจัดการขอรองเรียน) 

 
แนวทางดําเนินการ 

1) ศึกษาขอรองเรียนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยแยก
ประเภทขอรองเรียนและผูรองเรียน 
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2) วิเคราะหขอรองเรียนเพื่อหาขอเท็จจริง เพื่อเสนอผูบริหาร 
3) เร่ืองท่ีมีการรองเรียนบอยคร้ัง ผูบริหารควรหารือรวมกันเพื่อจัดทํา

เปนนโยบาย/มาตรการการปองกัน และระยะเวลาในการแกไขขอ
รองเรียนเหลานั้น 

4) ติดประกาศประชาสัมพันธแนวทางการจัดการขอรองเรียน 
5) กําหนดผูรับผิดชอบในการแกไข ปรับปรุงและแจงผลกลับไปยังผู

รองเรียน 
 

(7)  องคกรทําอยางไร เพื่อใหวิธีการในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังวิธีการติดตอเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ (การ
ทบทวนปรับปรุงการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) 
แนวทางดําเนินการ 

1) ทําการเปรียบเทียบ Benchmarking 
2) สอบถามความคิดเห็นจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียวามี

ความตองการจะใหปรับปรุงการใหบริการในดานใดบาง 
3) เปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและบุคลากร

แสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบการสร างความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
ข. การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(8)  องคกรมีวิ ธีการอยางไร การวัดความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 
- องคกรมีวิธีการอยางไร เพื่อใหการวัดดังกลาวไดขอมูลซ่ึงสามารถ

นําไปใชสรางความประทับใจ และทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดี 
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- องคกรนําผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจไปปรับปรุงการ
ดําเนินการขององคกรอยางไร (การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) 

 
แนวทางดําเนินการ 

1. การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย (การสํารวจความพึงพอใจควรแยกกลุมใหชัด) 

1) วิเคราะหพันธกิจ เพื่อระบุผลผลิตและบริการที่จะวัดความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจ 

2) กําหนดวิธีการและสรางเคร่ืองมือวัดท่ีเช่ือถือได 
3) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 
4) นําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
2. การนําขอมูลไปใช 

1) ใชเปนปจจัยนําเขาในการวางแผนยุทธศาสตรขององคกร 
2) จัดลําดับความสําคัญการใหบริการ 
3) ออกแบบกระบวนงานเพื่อสรางหรือปรับปรุงผลผลิตและ

การใหบริการ รวมทั้งหาโอกาสในการพัฒนาผลผลิตและ
บริการที่จะพึงมีในอนาคต 

4) ปรับปรุงการใหบริการของบุคลากร 
(9) องคกรมีวิธีการอยางไร ในการติดตามในเร่ืองคุณภาพการบริการเพื่อใหได
ขอมูลปอนกลับอยางทันทวงทีและนําไปใชดําเนินการตอไปได  (การติดตาม
เร่ืองคุณภาพการบริการ) 
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แนวทางดําเนินการ 
1) จัดใหมีระบบการติดตามจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

โดยตรง เพื่อใหไดขอมูลทันที ณ จุดบริการ เชน การสอบถาม การ
สัมภาษณ การติดตามทางโทรศัพท 

2) นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาอยาง
ทันทวงที 

(10) องคกรมีวิธีการอยางไร ในการหาขอมูลและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบในดาน
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (การหาและใชขอมูล
เปรียบเทียบดานความพึงพอใจ) 
แนวทางดําเนินการ 

1) หาคูเปรียบเทียบ 
2) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย  โดยการเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 
3) วิเคราะหหาปจจัยความสําเร็จของคูเปรียบเทียบ 
4) วิเคราะหความแตกตาง (Gap) ระหวางองคกรกับคูเปรียบเทียบ 
5) นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงการใหบริการ 

(11) องคกรทําอยางไรเพ่ือใหวิธีการในการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวน เสียเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ  (กระบวนการทบทวน
ปรับปรุงการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) 
 
แนวทางดําเนินการ 

1) ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานอ่ืน 
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2) สอบถามความคิดเห็นจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 

3) เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนี้ 
4)  

สรุปหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
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บทที่ 6 
การมุงเนนบุคลากร 

 
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 

 ประเด็น 
ในหมวดนี้มีการปรับเปล่ียนเนื้อหาใหมเพื่อลดความซับซอนในการประเมินลง 

ตัดคําวา “ระบบงาน” ออกจากหัวขอ แตยังคงเนื้อหาไวในหัวขออ่ืน รวมท้ังแยกหมวดการ
มุงเนนบุคลากรออกเปนสองสวนคือ สวนท่ีเปนการบริหารงานบุคคล และสวนของการ
สรางความผูกพันและการพัฒนา 

หัวขอ 5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร เปนการพิจารณาการเปล่ียนแปลงเร่ืองขีด
ความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรในอดีตท่ีผานมารวมทั้งอัตรากําลังท่ีเหมาะสม
ในแตละระดับ ซ่ึงเปนการกําหนดบริบทท่ีองคกรใชในการพิจารณาเชิงรุกเพื่อเตรียมให
สอดรับกับความตองการบุคลากรในอนาคตและการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

หัวขอ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร หัวขอนี้มุงเนนใหองคกรคนหาและทําความ
เขาใจในองคประกอบและปจจัยของการสรางความผูกพันของบุคลากร เพื่อใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี และสงผลใหองคกรบรรลุความสําเร็จ การประเมินระบบการเรียนรูและ
การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารท่ีสนับสนุนผลการดําเนินการขององคกร และ
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร  
 ก. การจัดและบริหารงาน 
 (1)  องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดระบบงาน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเกิดความรวมมือ ความคิดริเร่ิม การกระจายอํานาจการ
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ตัดสินใจ นวัตกรรม ความคลองตัว และทันตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียอยูเสมอ 

(การจัดระบบงานท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ) 
  

ระบบงาน หมายถึงวิธีการจัดโครงสรางและระบบการทํางานของบุคลากรใน
องคกร ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 การจัดระบบงานท่ีเปนทางการ เปนการจัดระบบตามโครงสรางขององคกร  
 การจัดระบบงานท่ีไมเปนทางการ พิจารณาจากปจจัยตางๆ เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เชน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
 
 (2) ในการจัดระบบงานดังกลาว องคกรไดคํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของ
บุคลากรและของชุมชนซ่ึงองคกรมีปฏิสัมพันธดวยมาพิจารณาอยางไร 
 (การใชขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรและชุมชนมาจัดระบบงาน) 
 

แนวทางดําเนินการ 
 1. สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและชุมชนมาใชประกอบในการจัดระบบงาน 
 2. ออกแบบระบบงานใหสอดคลองกับผลการสํารวจ 
 
 (3) องคกรทําอยางไรเพื่อใหการส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรูหรือทักษะ
ระหวางบุคลากรภายในองคกรมีประสิทธิผล 
 (การจัดระบบส่ือสารภายในองคกรใหมีประสิทธิผล) 
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วิธีดําเนินการ 
 จัดชองทางการส่ือสาร เชน  

1) การประชุมประจําวันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู หรือสรุปผลการ
ดําเนินงานในวันท่ีผานมา พรอมวิเคราะห สาเหตุ และแนวทางแกไข 

2) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นผานระบบ Web board 
3) จดหมายขาว เสียงตามสาย 
4) ใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นโดยไมมีขีดจํากัด 
 
ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(4) องคกรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการ

แจงผลเพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหแกบุคลากรรายบุคคล
อยางไร 

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการยกยองชมเชย การใหรางวัล
และส่ิงจูงใจ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีการทํางานอยางมี
ประสิทธิผล มีจิตสํานึกในการทํางานท่ีมุงเนนผลประโยชนและความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (การจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และระบบการยกยอง ชมเชย จูงใจ) 
 
แนวทางดําเนินการ 

4.1 การจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจง
ผลเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหแกบุคลากรรายบุคคล 
 1)  กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลใหชัดเจน 
 2) ทําความตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 3) ใหมีคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมิน 
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 4) เปดเผยหลักเกณฑการประเมินและผลการประเมินใหบุคลากร
รับทราบ 
 5) ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ให
รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ   แจงผลการประเมินใหบุคลากร
ทราบ ใชประกอบการใหคําปรึกษา และพัฒนาบุคลากร 
 4.2 การจัดระบบการยกยองชมเชย การใหรางวัล และส่ิงจูงใจ 
 1) จัดระบบยกยองชมเชย 
 2) ส่ือสารหลักเกณฑใหบุคลากรรับทราบ 
 3) ผูบริหารมีความมุงม่ันอยางจริงจังในการยกยองชมเชยในรูปแบบ
ตาง  ๆ 
 
 ค.การจางงานและความกาวหนาในงาน 
 (5) องคกรมีวิธีการกําหนดคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนของบุคลากร
ในแตละตําแหนงอยางไร 
 (การกําหนดคุณลักษณะและทักษะบุคลากร) 
  
แนวทางดําเนินการ 

1) วิ เคราะห เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับประเด็นทาทาย วิ สัยทัศน 
ยุทธศาสตร โครงสรางการจัดอัตรากําลัง กลุมสายงาน รูปแบบการ
ดําเนินงาน 

2) วิ เคราะหงานเพ่ือกํ าหนดสมรรถนะเชิงหน าท่ี  (Functional 
Competency) และสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

3) วิเคราะหระดับตําแหนง เพื่อกําหนดสมรรถนะแตละกลุมตําแหนง 
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4) จัดระบบและพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับการประเมินขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรแตละกลุมสายงาน 

 
(6) องคกรมีวิธีการสรรหา วาจาง และรักษาบุคลากรไวอยางไร 

- ในการสรรหา วาจาง และรักษาบุคลากร องคกรได
คํานึงถึงวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากรและของชุมชนท่ี
องคกรต้ังอยูอยางไร (การสรรหาวาจางและรักษาบุคลากร) 

 
5.1.1 การสรรหาวาจาง 
 1) วิเคราะหความตองการกําลังคน โดยพิจารณาจากพันธกิจ ยุทธศาสตร 
และปริมาณงาน 
 2) กําหนดคําพรรณางาน (Job Description: JD)  และสมรรถนะท่ี
ตองการของตําแหนงตาง  ๆ 
 3) ดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 2) ตามวิธีการที่ ก.พ. 
กําหนด 
  
5.1.2 การรักษาบุคลากร 
 1) กําหนดเสนทางอาชีพ (Career Path) หรือตําแหนงความกาวหนา ให
ชัดเจน 
 2) สรางคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน สราง
สภาพแวดลอมในการทํางานใหบุคลากรมีความพึงพอใจ 
 3) สํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของบุคลากรอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 4) สรางความภาคภูมิใจในองคกรเพื่อใหบุคลากรมีความภักดีตอองคกร 
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 5) ผูบริหารควรศึกษาสาเหตุท่ีทําใหบุคลากรลาออก เพื่อเปนขอมูลใน
การรักษาบุคลากร 
 
(7) องคกรมีแผนในการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหนงผูบริหาร หรือตําแหนงท่ี
มีความสําคัญตอภารกิจหลักขององคกรอยางไร 

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความกาวหนาในหนาท่ีการงาน
ใหแกบุคลากรทั่วท้ังองคกร 

 (การเตรียมบุคลากรในตําแหนงสําคัญและการสรางความกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน) 
 

แนวทางดําเนินการ 
 7.1 แผนการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหนงผูบริหาร หรือตําแหนงท่ีมี
ความสําคัญตอภารกิจหลัก 
 1) วิเคราะหงานเพื่อหาตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอภารกิจหลัก 
 2) กําหนดงานและสมรรถนะของแตละตําแหนงงาน 
 3) กําหนดแผนการเตรียมบุคลากร 
 7.2 การสรางความกาวหนาในหนาท่ีการงานใหแกบุคลากรท่ัวท้ัง
องคกร 
 1) กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของทุกสายงาน และใหมี
โอกาสกาวหนาขามสายงานได 
 2) เปดโอกาสใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะอยางเทา
เทียมกัน 
 3) ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหรองรับกับตําแหนง
หนาท่ีการงานท่ีแลวรับผิดชอบในอนาคต 
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 4) ดําเนินการปรับตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 (8) องคกรมีวิธีการอยางไรในการพัฒนาบุคลากรท่ีมาจากพ้ืนท่ีเฉพาะ
ใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานในการปฏิบัติงาน  
 (การพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหมีโอกาสกาวหนา) 
  

แนวทางดําเนินการ 
1) พัฒนาเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรในพ้ืนท่ีให

สามารถเติบโตในทองถ่ินได 
2) ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีใหมีสมรรถนะท่ีเอ้ือ

ตอการเล่ือนตําแหนงในอนาคต 
5.2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ 

ก. การพัฒนาบุคลากร 
(9) องคกรมีวิธีการอยางไรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ 

- ใหแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
- ใหเกิดความสมดุลระหวางเปาประสงคท้ังระยะส้ันและระยะยาว

ขององคกร กับความตองการของบุคลากร ในดานการพัฒนา การ
เรียนรู และความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

        (การพัฒนาบุคลากร) 
 
แนวทางดําเนินการ 

จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับ 
(1) ทิศทาง เปาหมายยุทธศาสตรขององคกร 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 71 

 
 

(2) ประเด็นทาทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) ปญหาดานทรัพยากรบุคคลท่ีกําลังเผชิญอยู 
(4) สถานภาพปจจุบันของสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางาน

ของบุคลากร 
(5) ความตองการของบุคลากรในการพัฒนา การเรียนรู และ

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
2) วิเคราะหสวนตางระหวางสภาพปจจุบันกับขอมูลในขอ 1) 
3) จัดทําประเด็นกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากร โดยใชขอมูลจากขอ 

2) ใหสอดคลองกับเปาประสงคระยะส้ัน ระยะยาวขององคกร 
4) วิเคราะหหาปจจัยหลักแหงความสําเร็จท่ีจะนําไปสูความสําเร็จแต

ละกลยุทธ 
5) นําปจจัยหลักแหงความสําเร็จแตละตัวมากําหนดเปนตัวช้ีวัด 
6) พัฒนาบุคลากรตามแผน 
7) กําหนดมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา

บุคลากร 
 

(10) องคกรมีวิธีการอยางไรในการใหการศึกษาและฝกอบรม ซ่ึง
ครอบคลุมการอบรมบุคลากรใหม จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนา ภาวะ
ผูนํา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอมในการทํางาน 
 (การใหการศึกษาและฝกอบรม) 
 
 

แนวทางดําเนินการ 
1) กําหนดกลุมเปาหมายในการใหการศึกษาและฝกอบรม 
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2) กําหนดแนวทาง วิ ธีการศึกษาอบรมใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

3) กําหนดหลักสุตรอบรมใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
4) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร 

 
(11)  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการหาความจําเปนและความตองการใน

การฝกอบรมจากบุคลากรทั่วไป หัวหนางานและผูบังคับบัญชา 
- องคกรนําความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมดังกลาวมา

ประกอบการพัฒนาบุคลากรอยางไร 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําความรูท่ีมีอยูในองคกรมาชวยในการ

พัฒนาบุคลากร 
(การหาความตองการการฝกอบรมมาพัฒนาบุคลากรและการนําความรูในองคกร
มาพัฒนาบุคลากร) 

แนวทางดําเนินการ 
การหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมเพื่อนํามาพัฒนา

บุคลากร 
1) กําหนดสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมาย 
2) วิเคราะหสมรรถนะท่ีมีอยูของบุคลากร 
3) หาความแตกตางระหวาง 1) กับ 2) 
4) นําขอมูลจาก 3) มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 
การนําความรูในองคกรมาชวยในการพัฒนาบุคลากร 
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1) นําความรูท่ีเปน Tacit Knowledge มาถายทอดแกบุคลากรดวย
วิธีการตาง  ๆ 

2) วิเคราะหงานเพื่อหาลักษณะงานที่จําเปนแลวจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

3) รวบรวมความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมาเผยแพรให
บุคลากรไดศึกษาดวยตนเองและใชประกอบการปฏิบัติงาน 

 
 
(12) องคกรมีวิธีการพัฒนาบุคลากรทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ

อยางไร 
             (การพัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ) 
  

แนวทางดําเนินการ 
1) กําหนดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2) พัฒนาบุคลากรตามแผน ท้ังสองรูปแบบคือแบบท่ีเปนทางการ เชน

อบรม บรรยาย ฯลฯ และแบบท่ีไมเปนทางการ เชน การสอนงาน
ดวยระบบพี่เล้ียง การเรียนรูดวยตนเอง 

ข. การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 

(13) องคกรสงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหมๆ  ท่ีไดจาก
การศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานอยางไร 
 (การสงเสริมการนําความรูและทักษะท่ีไดจากการอบรมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน) 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 74 

 
 

1) มอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติงานที่แลวใชความรูและทักษะท่ี
ไดจากการฝกอบรม 

2) ใหถายทอดความรูแกบุคลากรอ่ืน 
3) ถายทอดความรูลงในเว็บ หรืออยางอ่ืน 
4) ใหมีรูปแบบติดตามการใชความรูจากการอบรมมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 
 (14)  องคกรมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝกอบรมของ

บุคลากรอยางไร ท้ังนี้ใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลและผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรโดยรวม  (การประเมินประสิทธิผลการศึกษาอบรมของบุคลากร) 

 
แนวทางดําเนินการ 
1) กําหนดตัวช้ีวัดท่ีสะทอนใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะตาม

จุดมุงหมายการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
3) ประเมินผลลัพธขององคกร เชน ผลลัพธท่ีเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจท่ี

เพิ่มข้ึน คาใชจายท่ีลดลง 
 

(15)  องคกรมีวิ ธีการอยางไร เพื่อชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองให เกิด
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

 ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทอยางไรในการชวยใหบุคลากร
บรรลุเปาประสงคดังกลาว (การจัดการใหบุคลากรพัฒนาตนเอง) 

 
แนวทางดําเนินการ 
1) มอบหมายงานท่ีทาทายใหปฏิบัติ 
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2) กําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหชัดเจน  กําหนดสมรรถนะท่ี
ตองการแตละตําแหนง 

3) กระตุนและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองและนําความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

4) จัดสรรส่ิงจูงใจใหบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองตามท่ีวางแผนไว 
 
5.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 

 ก. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
(16) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การ

ปองกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและอุปกรณใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

- องคกรกําหนดเปาหมายหรือตัวช้ีวัดในเร่ืองดังกลาวอยางไร 
- บุคลากรมีสวนรวมในการสงเสริมและปรับปรุงในเร่ืองดังกลาวอยางไร 
 (การจัดระบบสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม) 
 
แนวทางดําเนินการ 
1) ผูบริหารระดับสูงนําขอมูลประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสุขอนามัย ความ

ปลอดภัย ฯลฯ มาวิเคราะหสาเหตุ ออกแบบ และจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสม 
เชน จัดตรวจสุขภาพประจําป ออกกําลังกาย จัดบันไดหนีไฟ ติดต้ังระบบปองกันภัย ฯลฯ 

2) ใหบุคลากรมีสวนรวมในทุกข้ันตอน 
3) ผูบริหารควรคํานึงถึงการสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน 
 
(17) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหสถานท่ีทํางานมีการเตรียมพรอมตอ

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจไปไดอยางตอเนื่อง  
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 (การเตรียมพรอมตอสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ) 
แนวทางดําเนินการ 
1) จัดทําแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันเหตุฉุกเฉิน 
2) จัดต้ังทีมงานดานการปองกันภัยฉุกเฉิน แจงชองทางในการติดตอ 
3) ทดสอบตามแผนอยางจริงจัง 
4) จัดทําคูมือ และประกาศแผนการซักซอมใหทราบท่ัวกัน 
 
ข. การใหการสนับสนุนและสรางความพึงพอใจแกบุคลากร 
(18) องคกรมีวิธีการในการกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ 

และแรงจูงใจของบุคลากรในแตละระดับและแตละประเภทอยางไร 
 (การกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกของบุคลากร) 
  
แนวทางดําเนินการ 

ใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ฯลฯ 
 
(19) นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางท่ีกําหนดไว องคกรมีการสนับสนุน

บุคลากรอยางไรในเร่ืองนโยบาย สวัสดิการ และการบริการ โดยกําหนดใหตรงกับความ
ตองการของบุคลากรในแตละระดับและแตละประเภท  (การสนับสนุนดานนโยบาย
สวัสดิการและการบริการใหบุคลากร) 

  
แนวทางดําเนินการ 
1) ผูบริหารแสดงใหบุคลากรเห็นถึงความจริงจังและนําผลที่ไดจากการ

สํารวจมากําหนดเปนนโยบายสวัสดิการ การใหบริการ 
2) จัดระบบสวัสดิการ การใหบริการหลาย  ๆลักษณะ 
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(20) องคกรมีการกําหนดตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ 

และแรงจูงใจของบุคลากรแตละระดับและแตละประเภท ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการอยางไร 

- องคกรไดใชตัวช้ีวัดตางๆ  เชน การสูญเสียบุคลากร การหยุดงาน การ
รองเรียน การรองทุกข ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อมาประเมินความผาสุก ความพึง
พอใจ และการสรางแรงจูงใจของบุคลากรอยางไร 

 (การประเมินความพึงพอใจและการใชตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร) 

  
แนวทางดําเนินการ 
1) รวมกันนําปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของ

บุคลากรมาจัดทําเปนตัวช้ีวัด 
2) กําหนดผูรับผิดชอบในการสํารวจความพึงพอใจ 
3) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 
4) นําผลการสํารวจไปปรับปรุงนโยบายและระบบงาน 
 
(21) องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําผลการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ 

และการสรางแรงจูงใจของบุคลากรมาเช่ือมโยงกับผลลัพธในการดําเนินการ เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจ รวมท้ัง
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(การเช่ือมโยงผลการประเมินความพึงพอใจกับผลลัพธการดําเนินงานของ
องคกร) 
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แนวทางดําเนินการ 
1) นําขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจมาวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
2) วิเคราะหขอมูลจากผลการสํารวจมาเช่ือมโยงกับผลลัพธขององคกร เพื่อ

ปรับปรุงแกไข และกําหนดเปนนโยบาย 
3) จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการสรางความผาสุกและสภาพแวดลอมท่ี

ดีในการทํางาน 
 
สรุป หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
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บทที่ 6 
การมุงเนนบุคลากร 

 
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 

 ประเด็น 
ในหมวดนี้มีการปรับเปล่ียนเนื้อหาใหมเพื่อลดความซับซอนในการประเมินลง 

ตัดคําวา “ระบบงาน” ออกจากหัวขอ แตยังคงเนื้อหาไวในหัวขออ่ืน รวมท้ังแยกหมวดการ
มุงเนนบุคลากรออกเปนสองสวนคือ สวนท่ีเปนการบริหารงานบุคคล และสวนของการ
สรางความผูกพันและการพัฒนา 

หัวขอ 5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร เปนการพิจารณาการเปล่ียนแปลงเร่ืองขีด
ความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากรในอดีตท่ีผานมารวมทั้งอัตรากําลังท่ีเหมาะสม
ในแตละระดับ ซ่ึงเปนการกําหนดบริบทท่ีองคกรใชในการพิจารณาเชิงรุกเพื่อเตรียมให
สอดรับกับความตองการบุคลากรในอนาคตและการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

หัวขอ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร หัวขอนี้มุงเนนใหองคกรคนหาและทําความ
เขาใจในองคประกอบและปจจัยของการสรางความผูกพันของบุคลากร เพื่อใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี และสงผลใหองคกรบรรลุความสําเร็จ การประเมินระบบการเรียนรูและ
การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารท่ีสนับสนุนผลการดําเนินการขององคกร และ
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร  
 ก. การจัดและบริหารงาน 
 (1)  องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดระบบงาน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเกิดความรวมมือ ความคิดริเร่ิม การกระจายอํานาจการ
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ตัดสินใจ นวัตกรรม ความคลองตัว และทันตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียอยูเสมอ 

(การจัดระบบงานท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ) 
  

ระบบงาน หมายถึงวิธีการจัดโครงสรางและระบบการทํางานของบุคลากรใน
องคกร ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 การจัดระบบงานท่ีเปนทางการ เปนการจัดระบบตามโครงสรางขององคกร  
 การจัดระบบงานท่ีไมเปนทางการ พิจารณาจากปจจัยตางๆ เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เชน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
 
 (2) ในการจัดระบบงานดังกลาว องคกรไดคํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของ
บุคลากรและของชุมชนซ่ึงองคกรมีปฏิสัมพันธดวยมาพิจารณาอยางไร 
 (การใชขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรและชุมชนมาจัดระบบงาน) 
 

แนวทางดําเนินการ 
 1. สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและชุมชนมาใชประกอบในการจัดระบบงาน 
 2. ออกแบบระบบงานใหสอดคลองกับผลการสํารวจ 
 
 (3) องคกรทําอยางไรเพื่อใหการส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรูหรือทักษะ
ระหวางบุคลากรภายในองคกรมีประสิทธิผล 
 (การจัดระบบส่ือสารภายในองคกรใหมีประสิทธิผล) 
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วิธีดําเนินการ 
 จัดชองทางการส่ือสาร เชน  

1) การประชุมประจําวันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู หรือสรุปผลการ
ดําเนินงานในวันท่ีผานมา พรอมวิเคราะห สาเหตุ และแนวทางแกไข 

2) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นผานระบบ Web board 
3) จดหมายขาว เสียงตามสาย 
4) ใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นโดยไมมีขีดจํากัด 
 
ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(4) องคกรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการ

แจงผลเพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหแกบุคลากรรายบุคคล
อยางไร 

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการยกยองชมเชย การใหรางวัล
และส่ิงจูงใจ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีการทํางานอยางมี
ประสิทธิผล มีจิตสํานึกในการทํางานท่ีมุงเนนผลประโยชนและความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (การจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และระบบการยกยอง ชมเชย จูงใจ) 
 
แนวทางดําเนินการ 

4.1 การจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจง
ผลเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหแกบุคลากรรายบุคคล 
 1)  กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลใหชัดเจน 
 2) ทําความตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 3) ใหมีคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมิน 
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 4) เปดเผยหลักเกณฑการประเมินและผลการประเมินใหบุคลากร
รับทราบ 
 5) ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ให
รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ   แจงผลการประเมินใหบุคลากร
ทราบ ใชประกอบการใหคําปรึกษา และพัฒนาบุคลากร 
 4.2 การจัดระบบการยกยองชมเชย การใหรางวัล และส่ิงจูงใจ 
 1) จัดระบบยกยองชมเชย 
 2) ส่ือสารหลักเกณฑใหบุคลากรรับทราบ 
 3) ผูบริหารมีความมุงม่ันอยางจริงจังในการยกยองชมเชยในรูปแบบ
ตาง  ๆ 
 
 ค.การจางงานและความกาวหนาในงาน 
 (5) องคกรมีวิธีการกําหนดคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนของบุคลากร
ในแตละตําแหนงอยางไร 
 (การกําหนดคุณลักษณะและทักษะบุคลากร) 
  
แนวทางดําเนินการ 

1) วิ เคราะห เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับประเด็นทาทาย วิ สัยทัศน 
ยุทธศาสตร โครงสรางการจัดอัตรากําลัง กลุมสายงาน รูปแบบการ
ดําเนินงาน 

2) วิ เคราะหงานเพ่ือกํ าหนดสมรรถนะเชิงหน าท่ี  (Functional 
Competency) และสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

3) วิเคราะหระดับตําแหนง เพื่อกําหนดสมรรถนะแตละกลุมตําแหนง 
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4) จัดระบบและพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับการประเมินขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรแตละกลุมสายงาน 

 
(6) องคกรมีวิธีการสรรหา วาจาง และรักษาบุคลากรไวอยางไร 

- ในการสรรหา วาจาง และรักษาบุคลากร องคกรได
คํานึงถึงวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากรและของชุมชนท่ี
องคกรต้ังอยูอยางไร (การสรรหาวาจางและรักษาบุคลากร) 

 
5.1.1 การสรรหาวาจาง 
 1) วิเคราะหความตองการกําลังคน โดยพิจารณาจากพันธกิจ ยุทธศาสตร 
และปริมาณงาน 
 2) กําหนดคําพรรณางาน (Job Description: JD)  และสมรรถนะท่ี
ตองการของตําแหนงตาง  ๆ 
 3) ดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 2) ตามวิธีการที่ ก.พ. 
กําหนด 
  
5.1.2 การรักษาบุคลากร 
 1) กําหนดเสนทางอาชีพ (Career Path) หรือตําแหนงความกาวหนา ให
ชัดเจน 
 2) สรางคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน สราง
สภาพแวดลอมในการทํางานใหบุคลากรมีความพึงพอใจ 
 3) สํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของบุคลากรอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 4) สรางความภาคภูมิใจในองคกรเพื่อใหบุคลากรมีความภักดีตอองคกร 
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 5) ผูบริหารควรศึกษาสาเหตุท่ีทําใหบุคลากรลาออก เพื่อเปนขอมูลใน
การรักษาบุคลากร 
 
(7) องคกรมีแผนในการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหนงผูบริหาร หรือตําแหนงท่ี
มีความสําคัญตอภารกิจหลักขององคกรอยางไร 

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความกาวหนาในหนาท่ีการงาน
ใหแกบุคลากรทั่วท้ังองคกร 

 (การเตรียมบุคลากรในตําแหนงสําคัญและการสรางความกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน) 
 

แนวทางดําเนินการ 
 7.1 แผนการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหนงผูบริหาร หรือตําแหนงท่ีมี
ความสําคัญตอภารกิจหลัก 
 1) วิเคราะหงานเพื่อหาตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอภารกิจหลัก 
 2) กําหนดงานและสมรรถนะของแตละตําแหนงงาน 
 3) กําหนดแผนการเตรียมบุคลากร 
 7.2 การสรางความกาวหนาในหนาท่ีการงานใหแกบุคลากรท่ัวท้ัง
องคกร 
 1) กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของทุกสายงาน และใหมี
โอกาสกาวหนาขามสายงานได 
 2) เปดโอกาสใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะอยางเทา
เทียมกัน 
 3) ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหรองรับกับตําแหนง
หนาท่ีการงานท่ีแลวรับผิดชอบในอนาคต 
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 4) ดําเนินการปรับตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 (8) องคกรมีวิธีการอยางไรในการพัฒนาบุคลากรท่ีมาจากพ้ืนท่ีเฉพาะ
ใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานในการปฏิบัติงาน  
 (การพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหมีโอกาสกาวหนา) 
  

แนวทางดําเนินการ 
1) พัฒนาเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรในพ้ืนท่ีให

สามารถเติบโตในทองถ่ินได 
2) ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีใหมีสมรรถนะท่ีเอ้ือ

ตอการเล่ือนตําแหนงในอนาคต 
5.2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ 

ก. การพัฒนาบุคลากร 
(9) องคกรมีวิธีการอยางไรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ 

- ใหแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
- ใหเกิดความสมดุลระหวางเปาประสงคท้ังระยะส้ันและระยะยาว

ขององคกร กับความตองการของบุคลากร ในดานการพัฒนา การ
เรียนรู และความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

        (การพัฒนาบุคลากร) 
 
แนวทางดําเนินการ 

จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับ 
(1) ทิศทาง เปาหมายยุทธศาสตรขององคกร 
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(2) ประเด็นทาทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) ปญหาดานทรัพยากรบุคคลท่ีกําลังเผชิญอยู 
(4) สถานภาพปจจุบันของสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางาน

ของบุคลากร 
(5) ความตองการของบุคลากรในการพัฒนา การเรียนรู และ

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
2) วิเคราะหสวนตางระหวางสภาพปจจุบันกับขอมูลในขอ 1) 
3) จัดทําประเด็นกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากร โดยใชขอมูลจากขอ 

2) ใหสอดคลองกับเปาประสงคระยะส้ัน ระยะยาวขององคกร 
4) วิเคราะหหาปจจัยหลักแหงความสําเร็จท่ีจะนําไปสูความสําเร็จแต

ละกลยุทธ 
5) นําปจจัยหลักแหงความสําเร็จแตละตัวมากําหนดเปนตัวช้ีวัด 
6) พัฒนาบุคลากรตามแผน 
7) กําหนดมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา

บุคลากร 
 

(10) องคกรมีวิธีการอยางไรในการใหการศึกษาและฝกอบรม ซ่ึง
ครอบคลุมการอบรมบุคลากรใหม จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนา ภาวะ
ผูนํา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอมในการทํางาน 
 (การใหการศึกษาและฝกอบรม) 
 
 

แนวทางดําเนินการ 
1) กําหนดกลุมเปาหมายในการใหการศึกษาและฝกอบรม 
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2) กําหนดแนวทาง วิ ธีการศึกษาอบรมใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

3) กําหนดหลักสุตรอบรมใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
4) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร 

 
(11)  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการหาความจําเปนและความตองการใน

การฝกอบรมจากบุคลากรทั่วไป หัวหนางานและผูบังคับบัญชา 
- องคกรนําความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมดังกลาวมา

ประกอบการพัฒนาบุคลากรอยางไร 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําความรูท่ีมีอยูในองคกรมาชวยในการ

พัฒนาบุคลากร 
(การหาความตองการการฝกอบรมมาพัฒนาบุคลากรและการนําความรูในองคกร
มาพัฒนาบุคลากร) 

แนวทางดําเนินการ 
การหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมเพื่อนํามาพัฒนา

บุคลากร 
1) กําหนดสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมาย 
2) วิเคราะหสมรรถนะท่ีมีอยูของบุคลากร 
3) หาความแตกตางระหวาง 1) กับ 2) 
4) นําขอมูลจาก 3) มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 
การนําความรูในองคกรมาชวยในการพัฒนาบุคลากร 
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1) นําความรูท่ีเปน Tacit Knowledge มาถายทอดแกบุคลากรดวย
วิธีการตาง  ๆ 

2) วิเคราะหงานเพื่อหาลักษณะงานที่จําเปนแลวจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

3) รวบรวมความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมาเผยแพรให
บุคลากรไดศึกษาดวยตนเองและใชประกอบการปฏิบัติงาน 

 
 
(12) องคกรมีวิธีการพัฒนาบุคลากรทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ

อยางไร 
             (การพัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ) 
  

แนวทางดําเนินการ 
1) กําหนดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2) พัฒนาบุคลากรตามแผน ท้ังสองรูปแบบคือแบบท่ีเปนทางการ เชน

อบรม บรรยาย ฯลฯ และแบบท่ีไมเปนทางการ เชน การสอนงาน
ดวยระบบพี่เล้ียง การเรียนรูดวยตนเอง 

ข. การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 

(13) องคกรสงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหมๆ  ท่ีไดจาก
การศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานอยางไร 
 (การสงเสริมการนําความรูและทักษะท่ีไดจากการอบรมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน) 
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1) มอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติงานที่แลวใชความรูและทักษะท่ี
ไดจากการฝกอบรม 

2) ใหถายทอดความรูแกบุคลากรอ่ืน 
3) ถายทอดความรูลงในเว็บ หรืออยางอ่ืน 
4) ใหมีรูปแบบติดตามการใชความรูจากการอบรมมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 
 (14)  องคกรมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝกอบรมของ

บุคลากรอยางไร ท้ังนี้ใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลและผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรโดยรวม  (การประเมินประสิทธิผลการศึกษาอบรมของบุคลากร) 

 
แนวทางดําเนินการ 
1) กําหนดตัวช้ีวัดท่ีสะทอนใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะตาม

จุดมุงหมายการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
3) ประเมินผลลัพธขององคกร เชน ผลลัพธท่ีเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจท่ี

เพิ่มข้ึน คาใชจายท่ีลดลง 
 

(15)  องคกรมีวิ ธีการอยางไร เพื่อชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองให เกิด
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

 ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทอยางไรในการชวยใหบุคลากร
บรรลุเปาประสงคดังกลาว (การจัดการใหบุคลากรพัฒนาตนเอง) 

 
แนวทางดําเนินการ 
1) มอบหมายงานท่ีทาทายใหปฏิบัติ 
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2) กําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหชัดเจน  กําหนดสมรรถนะท่ี
ตองการแตละตําแหนง 

3) กระตุนและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองและนําความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

4) จัดสรรส่ิงจูงใจใหบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองตามท่ีวางแผนไว 
 
5.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 

 ก. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
(16) องคกรมีวิธีการอยางไรในการสงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การ

ปองกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและอุปกรณใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

- องคกรกําหนดเปาหมายหรือตัวช้ีวัดในเร่ืองดังกลาวอยางไร 
- บุคลากรมีสวนรวมในการสงเสริมและปรับปรุงในเร่ืองดังกลาวอยางไร 
 (การจัดระบบสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม) 
 
แนวทางดําเนินการ 
1) ผูบริหารระดับสูงนําขอมูลประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสุขอนามัย ความ

ปลอดภัย ฯลฯ มาวิเคราะหสาเหตุ ออกแบบ และจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสม 
เชน จัดตรวจสุขภาพประจําป ออกกําลังกาย จัดบันไดหนีไฟ ติดต้ังระบบปองกันภัย ฯลฯ 

2) ใหบุคลากรมีสวนรวมในทุกข้ันตอน 
3) ผูบริหารควรคํานึงถึงการสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน 
 
(17) องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหสถานท่ีทํางานมีการเตรียมพรอมตอ

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจไปไดอยางตอเนื่อง  
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 (การเตรียมพรอมตอสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ) 
แนวทางดําเนินการ 
1) จัดทําแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันเหตุฉุกเฉิน 
2) จัดต้ังทีมงานดานการปองกันภัยฉุกเฉิน แจงชองทางในการติดตอ 
3) ทดสอบตามแผนอยางจริงจัง 
4) จัดทําคูมือ และประกาศแผนการซักซอมใหทราบท่ัวกัน 
 
ข. การใหการสนับสนุนและสรางความพึงพอใจแกบุคลากร 
(18) องคกรมีวิธีการในการกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ 

และแรงจูงใจของบุคลากรในแตละระดับและแตละประเภทอยางไร 
 (การกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกของบุคลากร) 
  
แนวทางดําเนินการ 

ใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ฯลฯ 
 
(19) นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางท่ีกําหนดไว องคกรมีการสนับสนุน

บุคลากรอยางไรในเร่ืองนโยบาย สวัสดิการ และการบริการ โดยกําหนดใหตรงกับความ
ตองการของบุคลากรในแตละระดับและแตละประเภท  (การสนับสนุนดานนโยบาย
สวัสดิการและการบริการใหบุคลากร) 

  
แนวทางดําเนินการ 
1) ผูบริหารแสดงใหบุคลากรเห็นถึงความจริงจังและนําผลที่ไดจากการ

สํารวจมากําหนดเปนนโยบายสวัสดิการ การใหบริการ 
2) จัดระบบสวัสดิการ การใหบริการหลาย  ๆลักษณะ 
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(20) องคกรมีการกําหนดตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ 

และแรงจูงใจของบุคลากรแตละระดับและแตละประเภท ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการอยางไร 

- องคกรไดใชตัวช้ีวัดตางๆ  เชน การสูญเสียบุคลากร การหยุดงาน การ
รองเรียน การรองทุกข ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อมาประเมินความผาสุก ความพึง
พอใจ และการสรางแรงจูงใจของบุคลากรอยางไร 

 (การประเมินความพึงพอใจและการใชตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร) 

  
แนวทางดําเนินการ 
1) รวมกันนําปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของ

บุคลากรมาจัดทําเปนตัวช้ีวัด 
2) กําหนดผูรับผิดชอบในการสํารวจความพึงพอใจ 
3) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 
4) นําผลการสํารวจไปปรับปรุงนโยบายและระบบงาน 
 
(21) องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําผลการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ 

และการสรางแรงจูงใจของบุคลากรมาเช่ือมโยงกับผลลัพธในการดําเนินการ เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจ รวมท้ัง
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(การเช่ือมโยงผลการประเมินความพึงพอใจกับผลลัพธการดําเนินงานของ
องคกร) 
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แนวทางดําเนินการ 
1) นําขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจมาวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
2) วิเคราะหขอมูลจากผลการสํารวจมาเช่ือมโยงกับผลลัพธขององคกร เพื่อ

ปรับปรุงแกไข และกําหนดเปนนโยบาย 
3) จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการสรางความผาสุกและสภาพแวดลอมท่ี

ดีในการทํางาน 
 
สรุป หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
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บทที่ 7 
การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 

 
หมวดนี้ไดเปล่ียนความหมายจากการบริหารจัดการกระบวนการทํางานท่ีมอง

เพียงแคประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผลของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนมา
เปนมุมมองเชิงระบบมากยิ่งข้ึน เพื่อเนนกระบวนงานภายในและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการ อันเปนผลจากการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรเกี่ยวกับระบบงาน (หมวด 2) ไดมี
การยุบรวมเนื้อหาในหัวขอ 6.1 และ 6.2 เดิมมารวมกันในหัวขอ 6.1 เพียงหัวขอเดียว และ
ไดเพิ่มมุมมองในภาพรวมของระบบปฏิบัติการท่ีสงผลตอความยั่งยืนขององคการไวใน
หัวขอ 6.2  

ประเด็น   
หัวขอ 6.1 ปรับเปน “กระบวนการทํางาน” โดยครอบคลุมการออกแบบ การ

บริหารจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญเพื่อสงมอบผลผลิตและการ
บริการท่ีสรางคุณคาแกผู รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังกระบวนการ
สนับสนุนท่ีสําคัญ 

หัวขอ 6.2 “ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ” ซ่ึงจะเนนการควบคุมตนทุน การ
จัดการหวงโซอุปทานการเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และการ
จัดการนวัตกรรม การแยกหัวขอเหลานี้ออกมาเปนประเด็นเพื่อพิจารณาตางหาก เปนการ
เนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ท่ีมีผลตอความย่ังยืนของการ
ปฏิบัติการและขององคกร 

 
นิยาม 
กระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีรอยเรียงกันเปนอนุกรมเพื่อนา

ไปสูผลลัพธตามท่ีตองการ (โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตสินคา) 
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ระบบการปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง  ระบบตาง ๆ ท่ีใชภายในองคกรเพ่ือ
การบริหารจัดการใหการใชทรัพยากรตาง ๆ มีประสิทธิภาพนาไปสูผลผลิต สินคา และ
การบริการที่มีคุณคาแกผูรับบริการ เกี่ยวของกับการออกแบบ ควบคุม และปรับปรุง
กระบวนการตาง ๆ  

กระบวนการ คือข้ันตอนตาง ๆ ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการผลิตสินคาหรือบริการ 
สวนใหญมักเปนกระบวนการขามสายงานท่ีสงผานระหวางสวนงานตาง ๆ ภายในองคกร 
กระบวนการท่ีทําใหเกิดสินคาหรือบริการ ท่ีสงมอบใหกับลูกคาภายนอก เรียกวา
กระบวนการหลัก แตยังมีกระบวนการอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานแตไมปรากฏชัดเจน
แกลูกคาภายนอก และมีความสําคัญกับการจัดการ เราเรียกกระบวนการเหลานี้วา
กระบวนการสนับสนุน  

กระบวนการที่อาจเกี่ยวของ ไดแก  กระบวนการจัดซ้ือ การออกแบบผลิตภัณฑ  
การติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและการปฏิบัติ   กระบวนการใหบริการ  การ
ควบคุมคุณภาพ  การบริหารหวงโซอุปทาน  การประสานงานเครือขายท้ังในและนอก
ประเทศ  การบํารุงรักษา  การจัดสงและคลังสินคา  ชองทางการใหบริการ  การวางแผน 
และกระบวนการแกปญหาและการปรับปรุงระบบงานดวยเคร่ืองมือตาง ๆ  เปนตน 

การจัดการระบบการปฏิบัติการ หมายถึงการดําเนินการในเชิงธุรกิจเพื่อให
องคการมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการจัดการระบบปฏิบัติการจึงเปนการแปลงวัตถุดิบ 
และแรงงานใหเปนผลิตภัณฑและบริการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดแกองคการ ระบบการปฏิบัติการจึงรวมถึงการบริหารจัดการ
กระบวนการทํางานที่สําคัญท้ังหมดท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน และ
การปรับปรุงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรางและจัดการนวัตกรรม 
รวมท้ังการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

การจัดการระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการท้ังหลายในองคการเพื่อใหได
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ กิจกรรมหลัก ๆ เร่ิมต้ังแตการออกแบบ การพัฒนา การ
จัดซ้ือ การผลิต และการสงมอบไปถึงผู รับบริการ โดยมุงเนนใหกระบวนการมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการจัดการระบบปฏิบัติการจึงมักเกี่ยวของกับการ
วิเคราะหกระบวนการภายในองคการ ระบบปฏิบัติการอาจแตกตางกันตามธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑหรือบริการ รูปแบบการทํางาน และขอจากัดตาง ๆ  ท่ีแตกตางกัน 

สําหรับองคกร ระบบการปฏิบัติการหมายถึงการสรางผลงานใหตอบตาม
ภาระหนาท่ี กฎหมาย การใหบริการ การแกปญหา และการประสานงานท้ังภายในภายนอก
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

หัวใจสําคัญในการจัดการระบบการปฏิบัติการ 
1) เขาใจท่ีมาของระบบท่ีกําลังดําเนินการอยู 
2) สวนสําคัญท่ีทําใหระบบการปฏิบัติการประสพความสําเร็จและยั่งยืน 
3) วิเคราะหและปรับปรุงกลไกท่ีสรางขอไดเปรียบหรือจุดแข็งของระบบ

การปฏิบัติการ 
4) กระบวนการการจัดการและการควบคุมงาน 
5) ความเช่ือมโยงและบูรณาการกันขององคประกอบตาง ๆ  ภายในองคกร 
6) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและรองรับสถานการณการ

เปล่ียนแปลงจากภายนอก 
7) ตัวอยางของขอไดเปรียบในการปฏิบัติการ 
8) นวัตกรรมของผลิตภัณฑ 
9) การบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา 
10) ความรวดเร็วในการนําเสนอสูตลาด 
11) ความสามารถในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตไดฉับไว 
12) คุณภาพของสินคาและการบริการที่แตกตาง 
13) นวัตกรรมดานเทคโนโลยีท่ีลํ้ายุค 
14) ความสัมพันธดานเครือขายการผลิตและการสงมอบ 
15) ความไดเปรียบดานตําแหนงท่ีต้ังและระบบการจัดสง 
16) ความสามารถในดานการควบคุมตนทุนการผลิต 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 82 

 
 

 
6.1 กระบวนการทํางาน 

1. การออกแบบท้ังผลผลิต และกระบวนการสนับสนุนเพื่อตอบสนอง
ความตองการขององคกร สรางคุณคาผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสีย 

2. การพิจารณาเทคโนโลยี ความเปนเลิศ และความรูขององคกรในการ
ออกแบบ 

3. ระบุกระบวนการที่สําคัญและขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
4. การบริหารจัดการกระบวนการใหเปนไปตามขอกําหนด 
5. การควบคุมและการปรับปรุงกระบวนการ 

 กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึงกระบวนการท่ีมีความสําคัญสูงสุดในการ
ปฏิบัติตามภารกิจ และสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ มีลักษณะ
แตกตางกันไปตามภารกิจขององคกร (สําหรับลูกคาภายนอก) 

(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการท่ี
สรางคุณคาตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจขององคกร 

- กระบวนการที่สรางคุณคาท่ีสําคัญมีอะไรบาง 
 (การกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา) 

 
6.1 กระบวนการทํางาน: องคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ จัดการ และ

ปรับปรุงผลผลิต 
การบริการและกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 
ใหอธิบายวิธีการที่องคกรใชในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานท่ีสําคัญ เพื่อสงมอบผลผลิตและการบริการท่ีสรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมี
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สวนไดสวนเสีย และทําใหองคกร ประสบความสําเร็จและยั่งยืน ใหสรุปกระบวนการ
ทํางานท่ีสําคัญขององคกร 

ใหองคกรตอบคําถามตอไปนี้ 
ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
(1) แนวคิดในการออกแบบ 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ

ทํางาน เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีสําคัญท้ังหมด 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการนําเทคโนโลยีใหม ความรูขององคกร ความ

เปนเลิศดานผลผลิตและการบริการ และความคลองตัวท่ีอาจจําเปนมาพิจารณาใน
กระบวนการเหลานี้ 

(2) ขอกําหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางาน 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดขอกําหนดท่ีสําคัญของผลผลิตและการ

บริการ 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ

ทํางาน 
- กระบวนการทํางานท่ีสําคัญขององคกรมีอะไรบาง ใหระบุขอกําหนดท่ี

สําคัญของกระบวนการเหลานี้ 
 

แนวคิดตั้งตน 
1. องคกรมีภาระหนาท่ีท่ีสําคัญอะไรตามกฎหมาย 
2. กระบวนการในการสงมอบผลงานตามภาระหนาท่ีดังกลาวมีอะไรบาง 
3. สมรรถนะหลักสําคัญในการดําเนินการใหบรรลุคืออะไร 
4. กลไกการสนับสนุนใหบรรลุภาระหนาท่ีหลักไดแกอะไรบาง 
เคร่ืองมือในการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการ 
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1) Operations Management Model 
2) Logic model 
3) SIPOC 
4) Value Chain Analysis 
5) P – D – C – A 

 
การวิเคราะหหวงโซคุณคา 

 
 
ข. การจัดการกระบวนการ 
(3) การนํากระบวนการไปปฏิบัติ 
- องคกรม่ันใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการเหลานี้

จะเปนไปตามขอกําหนดท่ีสําคัญ 
- มีตัววัด หรือตัวช้ีวัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญและตัววัดในกระบวนการท่ี

องคกรใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางานอะไรบาง 
- ตัววัดเหลานี้เช่ือมโยงกับผลการดําเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการ

บริการที่สงมอบอยางไร 
(4) กระบวนการสนับสนุน 
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- องคกรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ 
กระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญขององคกรมีอะไรบาง 

- องคกรม่ันใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการเหลานี้
จะเปนไปตามขอกําหนดท่ีสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการขององคกร 

(5) การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือปรับปรุง

ผลผลิต การบริการ และผลการดําเนินการ และลดความผิดพลาด การทํางานซํ้า และความ
สูญเสียของกระบวนการ 

แนวคิดตั้งตน 
1. กระบวนการบริหารจัดการและติดตามควบคุมงานหลักดําเนินการอยางไร 
2. ภาระหนาท่ีในการติดตามท้ังภาพรวมและรายกระบวนการอยูกับหนวยงาน

ใด 
3. คุณภาพของงานวัดไดหรือไม ดวยมิติอะไร 
4. กระบวนการสนับสนุนอ่ืน ๆ  มีอะไรบางเพ่ือใหบรรลุภาระหนาท่ีหลัก 
5. การประสานงานขามหนวยงานและเครือขายมีหรือไม ดําเนินการอยางไร 

ติดตามผลอยางไร 
6. ทุกกระบวนการมีการปรับปรุงใหดีข้ึนไดอยางไร 
7. เคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงขององคกรมีหรือไม บุคลากรไดรับการ

ฝกอบรมใหใชเคร่ืองมือเหลานี้อยางไร ระบบ Lean, วิธีการของ Six Sigma, ระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล (มาตรฐานตาง ๆ ตาม ISO), แนวทาง PDCA, ศาสตรแหงการตัดสินใจ, 
หรือเคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการแบบอ่ืน ๆ  ดังนี้ 

ก. Problem solving process 
ข. Root cause analysis 
ค. Focused improvement 
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ง. Innovation techniques 
จ. Lean techniques 
ฉ. Brainstorming 
ช. FMEA 
ซ. เคร่ืองมือ 7 อยางของ QC 
ฌ. การลดการสูญเสีย (7 waste) 
ญ. อ่ืน  ๆ 

การกําหนดตัววัดกระบวนการและการควบคุม 
กระบวนการ 

 
ความ
ตองการ 

 

คุณลักษณะ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

จุดควบคุม 
 

ผลผลิต/
ผลลัพธ 

 
การออก
กฎหมาย
ควบคุม
ระบบขนสง
ทางบก 
 

ความ
ปลอดภัย
ของการ
ขนสงทาง
บก 
 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
คุณภาพ 
 

จานวน
กฎหมาย 
การบังคับ
ใช 
 

รายป 
รายพ้ืนท่ี 
รายประเภท 
 

%อุ บัติเหตุ 
อัตราการตอ
อายุ 
คาปรับ 
 

การบริการ
ประชาชน 
 

ตอบสนอง
ความ
ตองการ
ผูรับบริการ 
 

ความรวดเร็ว 
ถูกแลว 
ประหยัด 
 

ระยะเวลา
เฉล่ียการ
ใหบริการ 
ความพึง
พอใจ
ผูรับบริการ 
 

ราย
กระบวนการ 
รายไตรมาส 
รายป 
 

ดัชนีความ
พึงพอใจ
ผูใชบริการ 
จานวน
กระบวนการ
ท่ีไดรับการ
ปรับปรุง 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 87 

 
 

 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ: องคกรมีวิ ธีการอยางไรเพื่อใหม่ันใจวา
ระบบปฏิบัติการมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผลท้ังในปจจุบันและเพื่ออนาคต 

ใหอธิบายวาองคกรมีวิธีการอยางไรในการควบคุมตนทุน จัดการหวงโซ
อุปทาน ดูแลความปลอดภัยของสถานท่ีทํางาน เตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และสรางนวัตกรรมเพ่ืออนาคต เพื่อใหม่ันใจวามีการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลและสง
มอบคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ใหองคกรตอบคําถามตอไปนี้ 
ก. การควบคุมตนทุน 
(6) การควบคุมตนทุน 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการควบคุมตนทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ 

องคกรนําเร่ืองของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมท้ังปจจัยดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืน 
 ๆมาพิจารณาในการควบคุมตนทุนกระบวนการทํางานตาง ๆ  อยางไร 

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการปองกันไมใหเกิดของเสีย ความผิดพลาดของ
การใหบริการ และการทํางานซํ้า รวมท้ังการลดตนทุน การประกันความเสียหาย หรือการ
สูญเสียผลิตภาพของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหนอยท่ีสุด  

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการลดตนทุนโดยรวมที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ 
การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความสมดุลระหวางความจําเปนในการ
ควบคุมตนทุนกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 การควบคุมตนทุนโดยรวม(ลดรอบเวลา เพิ่มผลิตภาพ ลดการสูญเสีย 
ฯลฯ) 

 การจัดการหวงโซอุปทาน 
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 ความปลอดภัยของสถานท่ีทํางาน และการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
 การจัดการนวัตกรรม 

เทคนิคในการควบคุมตนทุน 
1. การควบคุมตนทุนการผลิต และตนทุนตอหนวย 
2. การลดข้ันตอนการทํางาน และการลดความซับซอน 
3. การลดของเสียและการสูญเสีย 
4. การลดทอนกิจกรรมท่ีไมสรางคุณคา และลดปริมาณการตรวจสอบ

เพื่อการคัดกรองของเสีย 
5. เทคนิคการตรวจประเมินดวยตนเอง หรือการปองกันของเสีย 
6. Visual control, poka-yoke 
7. เทคนิคของ E – C – R – S 
8. การใชเทคโนโลยีใหม ๆ  
9. การใชทรัพยากรอยางเต็มประโยชนสูงสุด 

หลักการท่ัวไปของการควบคุมตนทุนโดยรวม 
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ข. การจัดการหวงโซอุปทาน 
(7) การจัดการหวงโซอุปทาน 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการหวงโซอุปทาน 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการเลือกผูสงมอบและทําใหม่ันใจไดวาผูสงมอบ

ท่ีองคกรเลือกมีคุณสมบัติและพรอมท่ีจะชวยยกระดับผลการดําเนินการขององคกรและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- องคกรวัดและประเมินผลการดําเนินการของผูสงมอบอยางไร 
- องคกรใหขอมูลปอนกลับแกผูสงมอบเพื่อชวยใหเกิดการปรับปรุงอยางไร 
- องคกรดําเนินการอยางไรกับผูสงมอบท่ีมีผลการดําเนินการท่ีไมดี 
ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน 
(8) ความปลอดภัย 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหสภาพแวดลอมการปฏิบัติการมีความ

ปลอดภัย 
- ระบบความปลอดภัยขององคกรไดคํานึงถึงการปองกันอุบัติเหตุ การ

ตรวจสอบ การวเิคราะหตนเหตุของความลมเหลว และการทําใหคืนสูสภาพเดิมอยางไร 
(9) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
- องคกรมีวิธีการอยางไรเพ่ือทําใหม่ันใจวามีการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือ

ภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกลาวไดคํานึงถึงการ
ปองกัน ความตอเนื่องของการปฏิบัติการและการทําใหคืนสูสภาพเดิมอยางไร 

ง. การจัดการนวัตกรรม 
(10) การจัดการนวัตกรรม 
- องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการนวัตกรรม 
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- องคกรมีวิธีการอยางไรในการพิจารณาโอกาสในการสรางนวัตกรรมในการ
วางแผนยุทธศาสตร 

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการทําใหทรัพยากรดานการเงินและดานอ่ืน  ๆ
พรอมใชในการดําเนินการสนับสนุนโอกาสในการสรางนวัตกรรม 

- องคกรมีวิธีการอยางไรในการติดตามผลของโครงการ และพิจารณาปรับใน
เวลาท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเสียหายและนําทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอ่ืนท่ีมีลําดับ
ความสําคัญเหนือกวา 
 

เทคนิคการเตรียมพรอมความปลอดภัย 
1) การจัดการความปลอดภัย 
2) การวิเคราะหสาเหตุ 
3) มาตรการปองกันอัคคีภัย 
4) มาตรการความปลอดภัยตาง ๆ  
5) การจัดการบํารุงรักษา 
6) การฝกอบรม 
7) การฝกซอม 
8) การตรวจสอบประจํา 
9) การรายงานอุบัติการณ และ อุบัติเหตุ 

 
สรุปหมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 
 



การประเมินองค

 

การตามเกณฑคุณภภาพและการบริหาร
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บทที่ 8 
ผลลัพธการดําเนินการ 

 
ในหมวดนี้ เพื่อครอบคลุมตัวช้ีวัดของผลการดําเนินการขององคกรใหครบถวน 

เพื่อใหมองผลลัพธอยางเปนระบบ เพราะผลลัพธในแตละหัวขอ มักจะเกิดจาก
กระบวนการในหมวดตาง ๆ  มากกวาเพียงหมวดใดหมวดหนึ่ง 

หัวขอ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ตัวช้ีวัดผลลัพธ ดาน
ผลผลิต และการบริการตามพันธกิจหลักขององคกร 

หัวขอ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
หัวขอ 7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร เพิ่มตัวช้ีวัดดานขีดความสามารถและ

อัตรากําลังบุคลากร 
หัวขอ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล การส่ือสารของ

ผูบริหารขององคกร และความรับผิดชอบตอสังคม 
หัวขอ 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต วัดดานการเติบโต 
หัวขอ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการหวงโซ

อุปทาน  
 
ผลลัพธการดําเนินการ 

มิติท่ี  1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ เปนการแสดงผลงานการบรรลุผลตามแผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 
 มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ เปนการแสดงผลเกี่ยวกับความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เปนการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เชน การลดระยะเวลาการใหบริการ และความคุมคาของการใชเงิน 
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 มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร เปนการแสดงความสามารถในการเตรียมความ
พรอมกับการเปล่ียนแปลงขององคกร เชน การลดอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังให
ทํางานคุมคา การมอบอํานาจการตัดสินใจ การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช 

ในสวนของกระบวนการ แลวใหครอบคลุมใน 4 ลักษณะ โดยใช ADLI ดังนี้ 
1. แนวทาง (Approach-A) หมายถึง 
- วิธีการที่ใชเพื่อใหกระบวนการบรรลุผล 
- ความเหมาะสมของวิธีการ 
- ความมีประสิทธิผลของการใชวิธีการตาง  ๆ 
- ระดับของการที่แนวทางนั้นนําไปใชซํ้าได 
2. การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายถึงความ

ครอบคลุมและท่ัวถึงของ 
- การใชแนวทางเพื่อตอบสนองขอกําหนดตางๆ ของหัวขอท่ีมีความ

เกี่ยวของและสําคัญตอองคกร 
- การใชแนวทางอยางคงเสนคงวา 
- การใชแนวทางในทุกหนวยงานท่ีควรใช 

 
3. การเรียนรู (Learning-L) หมายถึง 
- การปรับปรุงแนวทางใหดีข้ึน โดยใชวงจรการประเมินและการ

ปรับปรุง 
- การกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดดของแนวทาง 

โดยใชนวัตกรรม 
- การแบงปนความรูจากการปรับปรุงท่ีดีข้ึนและนวัตกรรมใหแก

หนวยงานและกระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวของภายในองคกร 
4. การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึงความครอบคลุมและท่ัวถึงของ 
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- การใชแนวทางท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการ
ขององคกรตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของหัวขอตาง  ๆในเกณฑ 

- การใชตัวช้ีวัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงท่ีชวยเสริม
กระบวนการและหนวยงานท่ัวท้ังองคกร 

- แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ การวิเคราะห การเรียนรู และการ
ปฏิบัติมีความสอดคลองกลมกลืนกันทุกกระบวนการและทุก
หนวยงาน เพื่อสนับสนุนเปาประสงคระดับองคกร 

7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ตัวชี้วัดผลลัพธ ดานผลผลิต และการ
บริการตามพันธกิจหลักขององคกร 

ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพของ
ผลผลิตตามพันธกิจและคุณภาพการบริการ รวมท้ังคุณคาท่ีนําไปสูผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย สรางความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียและการเติบโต 

ดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักขององคกร หัวขอนี้ ให
ความสําคัญกับผลลัพธดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักขององคกร ตัวช้ีวัด
เหลานี้ควรมุงเนนในมุมมองและการตัดสินใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมี
ผลตอความพึงพอใจและความสัมพันธกับองคกรในอนาคต ๆ และควรสัมพันธกับ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีรวบรวมไวในหัวขอ 3.1 
สําหรับองคกรท่ีไมไดมุงเนนการใหบริการ ควรกําหนดตัวช้ีวัดท่ีแสดงประสิทธิผลของ
การบรรลุพันธกิจและภาระหนาท่ีตามกฎหมาย ตัวอยางเชน จํานวนขอแนะนําเชิงนโยบาย
ท่ีนําไปสูการใชงาน อัตราสําเร็จของการปรับปรุงมาตรฐานดานตาง ๆ เปนตน องคกรที่มี
การบูรณาการกับองคกรท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการ หรือการปฏิบัติงาน อาจกําหนด
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมของกระบวนการบูรณาการนั้น เชน ระยะเวลา
ในการตออายุใบอนุญาตการทํางานของแรงงานตางดาว เปนตน 
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ตัวช้ีวัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ เนื่องจากองคกรจํานวนมากมักมี
ปญหาในการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม การวัดความกาวหนาของความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตรจึงเปนเร่ืองท่ีทาทายอยางยิ่ง  ตัวช้ีวัดความกาวหนาดังกลาวไดมาจากการ
วิเคราะหผลลัพธท่ีสะทอนเปาประสงคของผลสําเร็จสุดทายตามวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรเสียกอน จากนั้นจึงใชเปาประสงคดังกลาวมากําหนดตัวช้ีวัดในระหวางทาง
ใหชัดเจน 

 
7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ผลลัพธของผลการดําเนินการดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียเพื่อแสดงใหเห็นวาองคกรดําเนินการไดดีเพียงใดในการสรางความพึงพอใจ
แกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ  และสรางความสัมพันธ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียหัวขอนี้มุงเนนท่ีขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังหมด เพื่อใหทราบและชวย
คาดการณผลการดําเนินการขององคกรในมุมมองของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของอาจรวมถึง 

- ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ขอรองเรียน การจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย ประสิทธิผลของการแกไขขอรองเรียน 
- คุณคาในมุมมองของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียบนพื้นฐานดาน

คุณภาพ ผลลัพธแกผูรับบริการ และความเหมาะสมของคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการรับ
บริการ 

- การประเมินของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการเขาถึง
และความสะดวกในการใชบริการ (รวมถึงการมีอัธยาศัยและใสใจในการบริการ) 
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- รางวัล การจัดอันดับ และการไดรับการยกยองจากผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย และจากองคการจัดอันดับอิสระ   

ดานการใหความสําคัญและการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย องคกรควรใชตัวช้ีวัดหรือตัวช้ีวัดท่ีสัมพันธโดยตรงกับกระบวนการในการ
สรางความสัมพันธ เชน อัตราการรวมในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูภาคประชาชน 
การใหความสนับสนุนตอภารกิจและการบริการอื่น ๆ ขององคกรโดยผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ จํานวนการบริการใหมท่ีเพิ่มข้ึน นวัตกรรมในการใหบริการที่
ไดรับการตอบรับ เปนตน 

 
 
 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร  
ผลลัพธดานผลการดําเนินการท่ีมุงเนนบุคลากรขององคกร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

วาองคกรทําไดดีเพียงใดในการสรางและคงไวซ่ึงสภาพแวดลอมท่ีดี มีการเอาใจใส การ
สรางความผูกพันและการเรียนรูสําหรับบุคลากรทุกคน 

ผลลัพธดานบุคลากร ผลลัพธท่ีรายงานควรรวมถึงปจจัยท่ัวไปและปจจัย
เฉพาะ ปจจัยท่ัวไปอาจรวมถึง ความปลอดภัย การขาดงาน การขอโอนยาย การลาออก 
ความพึงพอใจ และขอรองเรียนสําหรับตัวช้ีวัดบางตัว เชน การขาดงาน การขอโอนยาย 
และการลาออก อาจจะมีความเหมาะสมในการท่ีจะเทียบเคียงกับพื้นท่ีเดียวกัน หรือ
ใกลเคียงกัน ปจจัยท่ีเฉพาะกับองคกร ไดแก ปจจัยท่ีองคกรใชในการประเมินเพื่อบงช้ีถึง
บรรยากาศและความผูกพันของบุคลากร ปจจัยเหลานี้อาจรวมถึงขอบขายของการ
ฝกอบรม การฝกอบรมซํ้า การฝกอบรมขามสายงาน เพื่อตอบสนองตอความตองการดาน
ขีดความสามารถและอัตรากําลัง ความสําเร็จของการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
หรือความเกี่ยวของของอาสาสมัครในกระบวนการและกิจกรรมโครงการตาง ๆ  
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ขีดความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากร ควรครอบคลุมถึง ระดับ
ความสามารถของบุคลากรในการทํางานข ามหนวยงานและจํ านวนผู ได รับ
ประกาศนียบัตรท่ีตอบสนองความตองการดานทักษะ ปจจัยเพิ่มเติมอาจรวมถึงการปรับ
โครงสรางองคกร รวมถึงการหมุนเวียนหนาท่ีงานท่ีไดออกแบบเพื่อใหบรรลุทิศทาง
ยุทธศาสตรและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียความผูกพันของ
บุคลากร  

ดานความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรควรครอบคลุมถึงการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากร นอกจากน้ี
อาจพิจารณาแรงจูงใจอ่ืน ๆ เชน คาตอบแทน แรงจูงใจทั้งท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน 
ตัวอยางของตัวช้ีวัดผลการดําเนินการอาจไดแก อัตราการคงอยูของบุคลากรจากโครงการ
การยกยองผูรวมงาน หรือ จํานวนของการเล่ือนตําแหนงงานท่ีเปนผลจากโครงการพัฒนา
บุคลากรขององคกร 
 
 
7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล  

ผลลัพธท่ีสําคัญดานภาวะผูนําของผูบริหารและการกํากับดูแลองคกร เพื่อ
แสดงถึงความมีจริยธรรมขององคกร สถานะการเงินท่ีโปรงใส และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม 

มาตรฐานจริยธรรม ไมวาสังคมจะมีการเพงเล็งมากข้ึนในประเด็นของธรรมาภิ
บาล ความรับผิดชอบดานการเงิน จริยธรรม และความรับผิดชอบของผูนําหรือไมก็ตาม 
เปนหนาท่ีขององคกรท่ีจะตองทําและแสดงใหเห็นวาการดําเนินการในทุกเร่ืองมี
มาตรฐานสูง ระบบการกํากับดูแลของผูบริหารขององคกรควรมีการติดตามดูตัวช้ีวัดผล
การดําเนินการท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ และเนนย้ําผลของตัวช้ีวัดดังกลาวไปสู
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู 
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ผลลัพธท่ีรายงานควรครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎขอบังคับเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมกฏหมาย ระเบียบ และ การรับรองมาตรฐาน ผลการตรวจสอบโดยหนวยงาน
ภาครัฐหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล และความสําเร็จท่ีโดดเดนขององคกร รวมท้ังการท่ี
องคกรมีสวนชวยใหเกิดความผาสุกและคุณประโยชนตอสังคม และการสนับสนุนชุมชน
ท่ีสําคัญ 

ความรับผิดชอบดานการเงินตัวช้ีวัดท่ีสําคัญคือ การประพฤติปฏิบัติอยางมี
จริยธรรม ความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสียอาจรวมถึงการใชเงินกองทุนอยาง
เหมาะสม ความเทาเทียมในการเขาถึงทรัพยากรและการบริการ 

 
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต เพิ่มตัวชี้วัดดานการเติบโต 

ผลลัพธดานการเงิน การบริหารงบประมาณ และการเติบโต เพื่อใหเขาใจถึง
ประสิทธิภาพดานการบริหารงบประมาณและความคุมคา รวมท้ังความทาทายขององคกร 

ตัวช้ีวัดท่ีผูบริหารขององคกรใชในการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อตรวจ
ประเมินผลการดําเนินการดานการเงิน ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ และการ
เติบโตขององคกร อาจรวมถึงตัวช้ีวัดผลดานการจัดเก็บรายไดของรัฐ ประสิทธิภาพของ
บริหารงบประมาณและการเบิกจาย การคืนทุนของโครงการตาง ๆ สัดสวนของการบริการ
ท่ีเพิ่มข้ึนในกลุมตาง ๆ  การขยายขอบขายของการใหบริการและพื้นท่ี การจัดอันดับท่ีดีข้ึน
ใน ระดับประเทศ หรือในระดับนานาชาติ 

 
7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการหวงโซอุปทาน  

ผลลัพธของการดําเนินการดานการปฏิบัติการท่ีสําคัญขององคกร เพื่อให
องคกรบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการทํางาน หัวขอ
นี้สงเสริมใหองคกรพัฒนาและรวบรวมตัวช้ีวัด เพื่อใชติดตามกระบวนการสําคัญและเพ่ือ
การปรับปรุงการปฏิบัติการ ตัวช้ีวัดนี้ควรพิจารณาความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวาง
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ผลของการปฏิบัติการกับคุณภาพของการบริการ ผลการดําเนินการท่ีสําคัญทุกดานของ
องคกรและของระบบปฏิบัติการ รวมถึงดานการเตรียมพรอมเพื่อภาวะฉุกเฉิน ควรถูก
ประเมินดวยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญและเหมาะสมกับองคกร 

หัวขอนี้กระตุนใหองคกรพัฒนาและใชตัวช้ีวัดท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความ
แปลกใหมในการติดตามกระบวนการท่ีสําคัญและใชการปรับปรุงการปฏิบัติการ องคกร
ควรมีการประเมินผลการดําเนินการขององคกรและการปฏิบัติการทั้งหมดโดยใชตัวช้ีวัด 
ท่ีเกี่ยวของและสําคัญตอองคกร 

ตัวช้ีวัดดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ อาจรวมถึง 
- ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการของระบบงานท่ีแสดงใหเห็นผลของการลด

ตนทุน หรือการควบคุมตนทุนท่ีสามารถแขงขันได 
- การลดการใชพลังงาน หรือการลดการปลอยของเสียสูช้ันบรรยากาศ 
- การลดการปลอยน้ําเสีย การใชผลผลิตพลอยได และการนํากลับมาใชอีก 
- ตัวบงช้ีดานการตอบสนองภายใน เชน รอบเวลา ความยืดหยุนของการ

ผลิต ระยะเวลาจัดสงระยะเวลาในการจัดเตรียม และการใชเวลาต้ังแตออกแบบจนถึงสง
มอบผลผลิตและบริการ 

- การปรับปรุงผลการทํางานของสวนงานบริหารและสายสนับสนุนอ่ืน ๆ  
- ตัวบงช้ีเฉพาะดานกระบวนการ เชน อัตราการสรางนวัตกรรม และผล

จากโครงการริเร่ิมตาง ๆ เชน กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู การปรับปรุงการบริการ 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ เปนตน 

- ตัวช้ีวัดดานความปลอดภัย เชน อัตราการซอม ระดับความพรอมของการ
เตรียมการ 

- ตัวบงช้ีดานหวงโซอุปทาน เชน การลดลงของปริมาณคงคลังหรือการ
ตรวจรับ คุณภาพและผลิตภาพท่ีดี ข้ึน การปรับปรุงการแลกเปล่ียนขอมูลเชิง
อิเล็กทรอนิกส และการลดตนทุนดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

- ผลลัพธการประเมินโดยองคกรภายนอก 
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวัดจากคะแนน คะแนนของเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ  (2558 หนา 21) 
 ลักษณะสําคัญขององคการ     
 สวนท่ี 1 ลักษณะองคการ    
 สวนท่ี 2 สภาวการณขององคการ    
 
หมวดและหัวขอตาง ๆ                  คะแนน 
1 1 การนําองคการ     

 1.1 การนําองคการโดยผูบริหารขององคกร 
 1.2 การกํากับดูแลองคการและความรับผิดชอบตอ
สังคม  

 
70 
50 

120 

2 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร           
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร  
2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ 

 
40 
40 

80 

3 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย       
 3.1 สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 3.2 การสรางความผูกพัน   

 
 

50 
60 

110 

4 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู            
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการขององคกร  
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
50 
 

50 

100 
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หมวดและหัวขอตาง ๆ                  คะแนน 
5 5 การมุงเนนบุคลากร      

5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร  
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  

 
40 
50 

90 

6 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ           
 6.1 กระบวนการทํางาน   
 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ    

 
60 
40 

100 

7 7 ผลลัพธการดําเนินการ        
7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ   
7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย  
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 
7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล    
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 
7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการ
จัดการหวงโซอุปทาน  

 
60 
70 
 

70 
70 
60 
70 

400 

 คะแนนรวม                1,000 
 
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การตอบเกณฑหมวด 1-6 จําเปนท่ีผูตอบแลวเช่ือมโยงกัน จึงจะถือไดวาเปนการบริหาร
จัดการท่ีดี 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 102 

 
 

 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 103 

 
 

 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 104 

 
 

 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 105 

 
 

 
  
สรุปหมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ 
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บทที่ 9 

การประเมินองคการ: เสนทางสูความเปนตนแบบ 
 

การพัฒนาคุณภาพ โดยมององครวมของการบริหารองคกร คือ การจัดการหวงโซ
แหงคุณคา (Value Chain) เพื่อสรางสินคาและบริการที่มีคุณคาท่ีเหมาะสมกับผูใหบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงองคกรมีงาน 2 ดาน คือ งานหลัก (Primary Activities) และงาน
สนับสนุน (Support Activities) ซ่ึงแลวมีการประสานงานรวมกันกันท้ัง 2 สวน มีความเปน
ทีม โดยนําหลักคิดดานการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคกร (TQM: Total Quality Management) 
มาปรับใช  

ประเทศไทยโดยสํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดประยุกต
นํามาจาก รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA) เพื่อใหสอดคลองกับแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตลอดท้ังและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย จึงกําหนดเปน “เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ท่ีเรียกวา PMQA ข้ึนเม่ือป 
พ.ศ. 2550 คือการนําหลักเกณฑและแนวทางการบริหารองคกรท่ีเปนเลิศ ซ่ึงไดยอมรับเปน
มาตรฐานสากลมาประยุกตใชพัฒนาระบบบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการ
ประเมินองคกรดวยตนเองเปนการทบทวนส่ิงท่ีองคกรดําเนินการเทียบกับเกณฑ เม่ือตรวจ
พบวาเร่ืองใดยังไมอยูในระบบที่นาพอใจเม่ือเทียบกับเกณฑองคกรจะไดพัฒนาวิธีปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสูระดับ
มาตรฐานสากล (High Performance) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555)  

ในการปรับระบบการจัดการใหคลองตัวนั้น ในองคกรแลวมีความรู 2 ดาน คือ 
ความรูเฉพาะดาน (Specialist) และความรูดานการบริหารงาน (Generalist) เปนความรูท่ีมอง
องคกรในภาพรวม ในการบริหารงานท้ังระบบ แลวนําแนวคิด การจัดการเชิงกลยุทธ 
(Strategic Management) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ซ่ึงการจัดการเชิงกลยุทธนั้น 
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เปนการบริหารจัดการองคกรภายในใหอยูรอดยั่งยืน ทามกลางปจจัยภายนอกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูอยางตอเนื่อง องคกรแลวมีการวิเคราะห ติดตาม คาดการณแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอก เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพิจารณาเพื่อปรับการบริหารงาน
ภายในใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงภายนอก (สํานักนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2556) 

การประเมินองคการตามเกณฑ PMQA การท่ีองคการจะไปสูความเปนเลิศในการ
จัดการ จะตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ ระบบตองมีความสอดคลองกันในแตละองคกร
หรือหนวยงาน และบูรณาการระหวางหนวยงานได จึงจะเปนองคการตนแบบ การจะเปน
องคการตนแบบ ตองเร่ิมจากเปนองคการแหงการเรียนรู การท่ีจะเปนองคการตนแบบไดนั้น 
ตองมีเร่ืองของการนําอยางมีกลยุทธ ท่ีจะนําองคการไปสูเปาหมาย แหงความเปนเลิศ ตองนํา
เคร่ืองมือ P-D-C-A (plan-do- check- act) เขามาชวย การใชแนวทางการบริหารจัดการแบบ
“ADLI” โดยการตอบคําถามตามเกณฑในแตละหมวด ซ่ึงเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพ
องคการที่จะทําใหทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและนําโอกาสในการปรับปรุงท่ี
พบไปวางแผนพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพ โดยเลือกเคร่ืองมือทางการบริหารท่ี
เหมาะสมมาดําเนินการตอไป ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาองคการในเร่ืองตางๆ  เปนไป
อยางเปนระบบและตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหองคกรมีระดับการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐาน
เทียบเทาสากล  
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แผนภูมิ องคการตนแบบ 
ท่ีมา รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม (2559).   
 

การบริหารเพื่อความเปนเลิศขององคกร คือการใหความสําคัญในเร่ืองการบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบวิธีการบริการ ท่ีตรงตามความตองการของผูรับบริการ
มีจิตสํานึกการใหบริการและมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการบริการขององคกร แตท้ังนี้  ผู
มีสวนเกี่ยวของกับองคกรจะมีมุมมองท่ีแตกตางกันไปในเร่ืองความเปนเลิศ  เชน ผูบริหาร
ระดับสูง อาจใหสําคัญกับการบรรลุผลสําเร็จในทิศทางท่ีตองการ สามารถสรางผลตอบแทน
ใหกับผูถือหุน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดสูงสุด  ขณะท่ีบุคลากรในองคกรพิจารณาวา   
องคกรควรมีความรูความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงานเหนือกวาองคกรอ่ืนและ
ตองเอาใจใสตอสวัสดิการของบุคลากรและมีความมุงม่ันในการพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของบุคลากร ในมุมมองของลูกคา องคกรสามารถบรรลุความคาดหวังของลูกคา และเปน
องคกรท่ีสามารถนําเสนอสินคา หรือบริการท่ีดีท่ีสุดแกลูกคา  ในมุมมองของสังคม องคกร
แหงความเปนเลิศเปนองคกรท่ีดําเนินงานอยางถูกตองเหมาะสมตามกฎเกณฑ ไมเอาเปรียบ
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แรงงาน หรือสภาพแวดลอม มีการคืนกําไรใหกับสังคม ตลอดจนมีปรัชญาการดําเนินธุรกิจท่ี
ถูกตองตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม 

การเปล่ียนแปลงจากองคการแบบดั้งเดิมไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ จําเปนตอง
เปล่ียนแปลงจากองคการท่ีใชการควบคุมสูงเปนองคการท่ีใชความเช่ือใจ เปล่ียนแปลงจาก
โครงสรางแบบตายตัวไปสูโครงสรางแบบยืดหยุน องคกรท่ีบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลทาง
การเงินของหนวย/องคกรเพื่อใหบุคลากรเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกันและการ
เปล่ียนแปลงจากการตําหนิท่ีตัวบุคคลไปเปนการพิจารณาท้ังกระบวนการ 

Edward E Lawler และคณะ (2006) กลาวไววา การสรางองคการที่มุงสูความเปน
เลิศเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงพื้นฐานท่ีสําคัญในการสรางองคการสูความเปนเลิศ นั้น คือ 
“ทุนมนุษย” การพัฒนาศักยภาพขององคการและความสามารถในการแขงขันขององคการ
โดยตองมุงเนน ใหความสําคัญกับบุคลากรขององคการทั้งในเรื่องการสงมอบขอมูลขาวสาร 
ความรู อํานาจในการบริหารงานและรางวัลแกบุคลากรและทีม  

สําหรับในกรณีของภาครัฐก็ไดใหความสนใจตอการนําแนวคิดการปฏิบัติเพื่อมุง
สูความเปนเลิศมาใชเชนกัน เชน สถาบัน NGA Center for Best Practices ซ่ึงเปนสถาบันของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและบริการ เพื่อสูความเปนเลิศใหแกผูวาการมล
รัฐและทีมงานดานนโยบาย โดยมีพันธกิจหลัก คือ พัฒนาและสรางทางเลือก ที่ เปน
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบาย โดยไดมีการพัฒนาเว็บไซทข้ึนมา เพื่อ
เปนศูนยกลางของการใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 

การนําแนวคิดของการปฏิบัติเพื่อมุงสูความเปนเลิศ หรือ Best Practices มาใช ใน
สวนของการบริหารภาครัฐไดรับอิทธิพลทางความคิด ท่ีกลาวไวในหนังสือ Reinventhing  
Government  ของ David Osborne & Ted Gaebler (1995) ซ่ึงไดรับการกลาวถึงเปนอยางมาก
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนกระบวนทรรศนในชวงทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ได
เสนอความคิดท่ีตองการใหระบบงาน มีลักษณะของการแขงขันในการใหบริการสาธารณะ 
รวมถึงตองการใหระบบงานเปนระบบท่ีใหความสําคัญตอผลของการปฏิบัติงาน (a results-
oriented government) มากกวาปจจัยท่ีนําเขาและข้ันตอนการทํางาน จึงอาจกลาวไดวา 
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จุดเร่ิมตนของแนวคิด Reinventing Government มีอิทธิพลทําใหภาครัฐหันมาสนใจตอ
แนวคิดการบริหารธุรกิจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในระยะตอมาไดพัฒนาเปนแนวคิดการจัดการนิยม 
(Managerialism) ท่ีใหความสําคัญกับการนําวิธีการบริหารงานแบบเอกชน วิธีการบริหารงาน
ยอมเหมือนกัน (Business-like Approach) ทําใหเกิดเปนแนวคิดของการจัดการภาครัฐ
สมัยใหม (New Public Management) ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําการปฏิบัติเพื่อ
มุงสูความเปนเลิศ มาใชในเร่ืองของการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ดวยการกําหนดให
มีการใหบริการท่ีดีเยี่ยม (Deliver Great Services) ท่ีเทียบกับการใหบริการของเอกชน ต้ังแต
สมัยท่ีสองของอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน มีหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือ การ
ใหบริการที่ดีเยี่ยม (Deliver Great Services) โดยเรียกรองใหการใหบริการตอลูกคาของรัฐบาล
กลาง มีมาตรฐานเทากับการใหบริการที่ดีท่ีสุดของบริษัทในภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงผลการ
สํารวจความพึงพอใจของลูกคาตอบริการสาธารณะ (Customer Satisfaction) โดยใชเทคนิคท่ี
เรียกวา ดัชนีช้ีวัดบริการลูกคาชาวอเมริกัน (The American Customer Service Index: ACSI) 
ปรากฏวา ความพึงพอใจของลูกคาตอการทํางานของหนวยงานรัฐบาลกลาง ในป ค.ศ. 1999 
ใกลเคียงกับความพึงพอใจท่ีประชาชนมีตอบริการท่ีไดรับจากบริษัท เอกชน ในภาคธุรกิจ
เอกชน 

ในกรณีของประเทศอังกฤษ ในการบริหารงานของระดับทองถ่ิน ก็ไดมีการนําการ
ปฏิบัติ เพื่อมุงสูความเปนเลิศมาใชภายใตปรัชญาท่ีเรียกวา Best Value โดยมีการนําแนวคิด
ในเร่ือง  Business Excellence Model, Balanced Scorecard และ Total Quality Management 
เพื่อใหองคกรปกครองทองถ่ินตาง  ๆมุงไปสูความเปนเลิศในการบริหาร 

 4. ปจจัยหลักในการสรางองคกรท่ีเปนเลิศ (Key Success Factors to HPO)  
การสรางระบบบริการที่เปนเลิศ (Service Excellence) ในองคกรตางๆ เกิดจาก

องคกรไดพัฒนาใหมีบริการท่ีดี ผูรับบริการเกิดความผูกพันในระยะยาว ผูรับบริการซื้อซํ้า 
บอกตอ รวมท้ังเกิดยอดขายท่ีสูงข้ึน และเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาว มีดังนี้ 

1) ผูนํา 
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ผูนําเปนผูท่ีกําหนดทิศทางองคกรและขับเคล่ือนองคกรใหไปไดเร็ว ชา ถูก
ทิศทาง ในทุกๆ เร่ืองของธุรกิจ มีการสรางมาตรฐานการบริการผูรับบริการ มีการฝกอบรม
เจาหนาท่ีในตําแหนงตางๆ เพื่อใหเจาหนาท่ีใหบริการผูรับบริการอยางมีมาตรฐานและมีใจ
พรอมตอการบริการ มีระบบติดตามประเมินผล มีกิจกรรม ส่ือสาร สนับสนุน 

2) การมีสวนรวม  
ทุกคร้ังท่ีเราตองการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในองคกรท่ีเปนการ

เปล่ียนแปลงครั้งใหญจําเปนตองใหมีผูเกี่ยวของอยูเปนจํานวนกลุมใหญ ซ่ึงคนเหลานี้เขา
ตองเขาใจทิศทางและเปาหมายเดียวกันในการจะรวมเดินทางไปกับเรา  ดังนั้น การดึงบุคคล
ตางๆ ในองคกรใหมาเก่ียวของกับเร่ืองนี้ถือวาเปนส่ิงสําคัญ เพราะการทําใหบุคคลรับรู
ตระหนักถึงความเปนเจาของงาน การมีสวนรวมนั้น ตองใชเวลาวางแผนท้ังป  มิใชเปนการ
ทํากิจกรรมเพียง 3 ช่ัวโมงแลวหลังจากนั้นทุกอยางก็คืนสูสภาพเดิม ตัวอยางกิจกรรม เชน 

- การจัดอบรม เปนส่ิงท่ีใหบุคลากรมีทัศนคติ มีความรู มีทักษะ ให
สอดคลองกับส่ิงองคกรตองการใหเกิดข้ึน 

- การจัดงานท่ีจุดประกายใหทุกคนรับรู ตระหนัก เห็นความสําคัญ และ
เขาใจถึงส่ิงท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงตอไปขององคกรในอนาคต 

- การจัดเสวนา และเปล่ียนความรู ประสบการณ ในการใหบริการ
ระหวางกันในมุมมองของผูบริหาร ในมุมมองของพนักงาน 

3) การส่ือสาร การสรางชองทางการส่ือสารใหมีไดหลากหลาย ตัวอยาง เชน 
- การส่ือสารผานระบบ IT เชน ใน Website องคกร Internet ของบริษัท 

หนา Desktop ขององคกร และ e-mail 
- การส่ือสารในรูปของเอกสาร เชน โบชัวร แผนพับ โปสเตอร 
- การส่ือสารอ่ืนๆ เชน เพลง การเปดเสียงตามสาย และการจัดกิจกรรม

ตาง  ๆการส่ือสารดวยวิธีใชของแจก ของชํารวย หนังสือ อุปกรณเคร่ืองมือบนโตะทํางาน เชน 
เมาส กระดาษโนต กระจกสองหนา ท่ีวางโทรศัพท มือถือ แกวน้ํา ถาดรอง พวงกุญแจ และ
อ่ืน  ๆ
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4)  การเสริมสรางแรงจูงใจ  
การออกแบบกิจกรรมสงเสริมสรางแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจ ในการ

สงมอบบริการท่ีเปนเลิศใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องตลอดทั้งป องคกรสามารถมอบรางวัลให
บุคคลดีเดนในดานการบริการ ท่ีทําใหผูรับบริการประทับใจได โดยรางวัลท่ีกําหนดข้ึนนั้น
เปนไปไดท้ังรางวัลท่ีเปนตัวเงิน และรางวัลท่ีมิใชเงิน โดยเฉพาะรางวัลท่ีมิใชตัวเงินนั้นเปน
ส่ิงท่ีทําใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจในระยะยาว เปนการสรางขวัญกําลังใจ เปนส่ิง
สนับสนุนใหบุคลากรที่ไดรับรางวัลไมอยากทําไมดีอีกเลย 

5) การประเมินและการติดตามผล  
การประเมินติดตามผลคือ การทําใหทุกคนท่ีเปนผูใหบริการรักษาระดับ 

รักษาคุณภาพมาตรฐานในภาพรวมขององคกรไวได ไมทําใหภาพลักษณขององคกรหรือ
มาตรฐานคุณภาพบริการ แกวงข้ึนๆ ลงๆ ไมคงท่ี การประเมินและการติดตามผล ทําไดโดย
การมอบหมายใหบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมดูแล  

6)  การจัดการความรู ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรจนเกิดประสบการณท่ีหลากหลาย จนเขาหาส่ิงท่ีถือไดวา

เปนมาตรฐานขององคกร ทําใหบุคลากรภายในองคกรมีความพรอมตอการไปปฏิบัติงานตาม
แนวทางท่ีองคกรกําหนดไวไดจริง ความพรอม หมายถึง 1) ความพรอมทางใจ คือ มีใจเปดรับ
ตอการบริการผูรับบริการ มีใจพรอมตอการพัฒนา Service Excellence ใหเกิดข้ึนในองคกรมี
ใจพรอมตอการสรางความประทับใจใหกับผูรับบริการ 2) ความพรอมทางความคิด คือสราง
ทัศนคติในการใหบริการผูรับบริการอยางมีคุณภาพ ไมวาผูรับบริการจะมาโดยรูปแบบใด 3) 
ความพรอมทางการปฏิบัติ คือ พนักงานมีทักษะ มีความสามารถออกมาในเชิงพฤติกรรม ใน
การท่ีจะปฏิบัติงานบริการ ทําใหผูรับบริการเกิดความประทับใจได ซ่ึงในความพรอมดานนี้ 
เกิดจากการฝกฝน การฝกอบรมแบบปฏิบัติจริง  ๆและปรับปรุงใหดีข้ึนอีก 

7) การกําหนดมาตรฐานบริการ 
พึงระลึกวา มีการแขงขันกันอยูมากมาย และความตองการของผูรับบริการ

หรือลูกคามีไมส้ินสุด องคกรจําเปนตองมีการออกแบบพิมพเขียวบริการและมาตรฐาน
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บริการ (Service  Blueprint & Service Standard) เพื่อเปนแนวทาง เปนกรอบใหพนักงานผู
ใหบริการไดรับทราบวา ส่ิงท่ีเขาพึงปฏิบัติตอผูรับบริการ คืออะไร และอยางไร Service 
Standard หรือ มาตรฐานบริการจะเปนส่ิงท่ีบอกวาเราจะปฏิบัติใหบริการนั้นเราควรจะปฏิบัติ
อยางไร (How) ไมวาการปฏิบัติ หรือแมแตคําพูดท่ีควรใช มาตรฐานบริการทั้งหมดจะทําให
ทุกคนในองคกรท่ีใหบริการเห็นเปนภาพเดียวกัน รูวาอะไรควรปฏิบัติและจะปฏิบัติอยางไร
กับผูรับบริการ เม่ือทุกคนรับรู และปฏิบัติไดถูกแนวทางตามท่ีองคกรตองการ ตามท่ี
ผูรับบริการตองการ โดยออกแบบมาตรฐานบริการตามขอมูลท่ีผูรับบริการตองการมา
ประกอบใชเช่ือมโยงกับเคร่ืองมือบริหารคุณภาพเลือกใชใหถูกวิธี และถูกกระบวนการที่สู
องคกรท่ีเปนเลิศได  

องคการแหงความเปนเลิศ มีคุณลักษณะสําคัญ กลาวคือ มุงเนนลงมือปฏิบัติ การ
สรางนโยบายสาธารณะมักมีผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบตอประชาชน การส่ือสารทํา
ความเขาใจ และการทําประชาพิจารณยังคงจําเปนอยู  ปรับมุมมองเจาหนาท่ีผูใหบริการ
ประชาชน แตมองเปนหนาท่ีของขาราชการที่แลวบริการประชาชนอยางดีท่ีสุด การ
มอบหมายกระจายอํานาจใหกับผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อใหกลาคิดกลาตัดสินใจ กลาแสดง
ความคิดเห็น และเปดโอกาสใหไดแสดงความสามารถเพ่ือการพัฒนาองคการตอไป การสราง
ความพึงพอใจโดยมุงผลความพึงพอใจใหเกิดผลในภาพรวม ใชคานิยมขับเคล่ือนคนแทน
กฎเกณฑ Hands-on, Value Driven โครงสรางเรียบงายไมซับซอน เขมงวดเร่ืองทิศทาง แต
ผอนปรนเร่ืองวิธีการทํางาน (Ireland and Hoskisson, 2008) 
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ภาคผนวก 
 

แบบฟอรมท่ี 1 
แบบฟอรมแสดงตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธของกระบวนการ)  
ขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

(หมวด 7) 
 

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธของกระบวนการ) ของจังหวัดตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7)  (สงพรอมรายงาน รอบ 6 เดือน) 
 

หมวด  ชื่อตัวชี้วัด  

หมวด 1 (RM1…..)  
หมวด 2 (RM2…..)  
หมวด 3 (RM3…..)  
หมวด 4 (RM4…..)  
หมวด 5 (RM5…..)  
หมวด 6 (RM6…..)  

          หมายเหตุ: องคกรคัดเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธจากภาคผนวก ข หมวดละ 1 ตัวช้ีวัด เพ่ือสะทอนความสําเร็จ
ของการดําเนินการในแตละหมวด โดยใหระบุลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่เลือกดวย 
 
  ตัวอยาง :  

หมวด  ชื่อตัวชี้วัด  

หมวด1  (RM 1.1) รอยละของบุคลากรที่รับรูและเขาใจทิศทางองคการ 
หมวด 2 (RM 2.1) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติงาน/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจายฯ ขององคกร 
หมวด 3 (RM 3.1) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
หมวด 4 (RM 4.5) รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ 
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หมวด  ชื่อตัวชี้วัด  

ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู 
หมวด 5 (RM 5.2) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร 
หมวด 6 (RM 6.3) รอยละของกระบวนการสรางคุณคาที่มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work 

Manual) 
 
 
 

แบบฟอรมท่ี 2 
แบบฟอรมรายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธการดําเนินการ (ผลลัพธของกระบวนการ) ขององคกรตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด  
คานํ้าหนัก 

(1) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ               
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

ผลคะแนนที่
ได  
(2) 

รวม 
(1) x (2) 

1 2 3 4 5 
RM 1… … … … … … … … … 
RM 2… … … … … … … … … 
RM 3… … … … … … … … … 
RM 4… … … … … … … … … 
RM 5… … … … … … … … … 
RM 6… … … … … … … … … 

 1 ผลคะแนนรวม … 
หมายเหตุ    1. คานํ้าหนักคะแนนทุกตัวช้ีวัดเทากัน รวมกันเทากับ 1 
                2. เกณฑการใหคะแนนเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ข  
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ตัวอยาง :  

ชื่อตัวชี้วัด  

คา
นํ้าหนั
ก 

(1) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

ผล
คะแนน
ท่ีได  
(2) 

รวม 
(1) x (2) 

1 2 3 4 5 
RM 1.1 รอยละของบุคลากรที่รับรู
และเขาใจทิศทางองคการ 

0.167 60 65 70 75 80 4 0.6668 

RM 2.1 ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน/
ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณ
รายจายฯ ขององคกร 

0.167 60 65 70 75 80 5 0.8335 

RM 3.1 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

0.167 60 65 70 75 80 4 0.6668 

RM 4.5 รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรูอยางนอย 3 องคความรู 

0.167 60 65 70 75 80 3 0.5001 

RM 5.2 รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการพัฒนาบุคลากร 

0.166 60 65 70 75 80 5 0.8330 

RM 6.3 รอยละของกระบวนการ
สรางคุณคาที่มีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) 

0.166 30 40 50 60 70 5 0.8330 

 1 ผลคะแนนรวม 4.3332 
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แบบฟอรมท่ี 3 

แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร  
 

 
รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญของสวนราชการ 

กรม............................ 
 

 
คําอธิบายการตอบคําถาม 

รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร  
 องคกรในที่น้ี หมายถึง กรม ที่ดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี  
 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ใหองคกรพิจารณาบทบาทหนาที่ ผูรับบริการ 

หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานที่อยูในสังกัดขององคกร 
 การตอบคําถามจะแลวพิจารณาถึงความเช่ือมโยงและสอดคลองกันทั้งในสวนของ

ลักษณะสําคัญขององคกร และระหวางหมวดตาง ๆ  ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เปนคําถามบังคับที่องคกรแลวตอบคําถาม โดยมีขอมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวของในเรื่องน้ัน ๆ   จึงจะถือวาไดตอบคําถามในขอน้ัน ๆ  แลว 
 คําถามที่ ไมมี เครื่องหมาย (#) เปนคําถามที่องคกรแลวตอบคําถาม  แตการตอบ

คําถามดังกลาวอาจจะยังไมมีความสมบูรณก็ได ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากแลวใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและ
สารสนเทศ หรือดวยเหตุใด ๆ  ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดองคกรยังไมไดดําเนินการ ใหองคกรตอบวา “ยัง
ไมไดดําเนินการ เน่ืองจาก.......” (ใหระบุปญหาหรือสาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ) 

 คําถามที่องคกรมีลักษณะงานไมเก่ียวของกับเรื่องน้ัน ใหตอบวา “องคกรมี
ลักษณะงานไมเก่ียวของกับคําถามในขอน้ี”  

 การตอบคําถาม ใหองคกรอธิบายบริบทท่ีสําคัญขององคการ  ที่เก่ียวของในแตละ
คําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตารางตามความเหมาะสมในแตละคําถาม  

 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 119 

 
  

 

ลักษณะสําคัญขององคกร 
ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงใหเห็นภาพรวมขององคกร บงบอกถึงสภาพแวดลอมดานการ

ปฏิบัติการขององคกร ความสัมพันธที่สําคัญภายในและภายนอกองคกร สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
และความทาทายเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงบริบทเพื่อใหเขาใจองคกรมากขึ้น และเพ่ือช้ีนําและจัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศท่ีองคกรควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7 ตอไป 
กรุณาตอบคําถามดังตอไปน้ี 
 
   1. ลักษณะองคกร  
 

เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจขององคกร และความสัมพันธที่สําคัญกับ
ประชาชนผูรับบริการ องคกรอื่น และประชาชนโดยรวม 
ก. ลักษณะพ้ืนฐานขององคกร 

(1) 
-  พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายขององคกรคืออะไรบาง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#) 

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

 (2)  
- วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรมขององคกรคืออะไร  

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

 (3) 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในองคกรเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา อายุ สายงาน 

ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เปนตน (#)  
(ใหใชขอมูลบุคลากรขององคกร ณ วันปจจุบันที่องคกรทําการประเมิน) 

 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
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 (4) องคกรมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบาง ในการใหบริการและ
การปฏิบัติงาน (#) 

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

 (5)  องคกรดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญอะไรบาง (#) (ใหระบุเฉพาะที่
สําคัญที่เก่ียวของกับการสงมอบบริการหลักขององคกรเทาน้ัน) 

 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
ข. ความสัมพันธภายในภายนอกองคการ 

(6)  โครงสรางองคกร และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด  (ใหระบุกลุม
งาน/สวน/ฝาย ภายใตสํานัก/กอง  และระบุอัตรากําลังของกลุมงาน/  สวน/ฝาย : ขอมูล ณ วันปจจบุันที่
องคกรทําการประเมิน) 

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

 (7) องคกรหรือองคกรที่เก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกันมีหนวยงานใดบาง มี
บทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 

-  ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 
-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร 

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

 (8)          -     กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักขององคกรคือใครบาง (#) 
-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ีมีความตองการและความคาดหวัง

ที่สําคัญอะไรบาง (#)  
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#) 

 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
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2. ความทาทายตอองคการ 
 เปนการตอบคําถาม เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร และ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร 
ก. สภาพการแขงขัน 

(9)          -    สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศขององคกรเปนเชนใด (ใหองคกรตอบตาม
ความเหมาะสมของภารกิจขององคกร)   

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด  
-  ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาวเม่ือ

เปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร  
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

 (10)          - ปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันคืออะไร  
- ปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลตอสภาพการแขงขันของ 

องคกรคืออะไร  
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

 (11)   ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง  
(12) ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี) 

 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

(13)       ความทาทายเชิงยุทธศาสตรขององคกรคืออะไร (#)  
- ความทาทายตามพันธกิจ 
- ความทาทายดานปฏิบัติการ  
- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 

 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีอยาง
ตอเน่ืองมีอะไรบาง (#) 

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

 (15)   ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปล่ียนความรูอยางไร (#) 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

 
************************** 

 
แบบฟอรมท่ี 4 

แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

แบบฟอรมที่ 4 - FL แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนักรอยละ 

(Wi) 

คะแนนท่ี
ไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
นํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
12.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน   
   

 หมวด… 4   
 หมวด… 4   

12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการ
บรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ 
(ผลลัพธของกระบวนการ) ขององคกรตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

 
6 

  

12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองคการดวยตนเอง    
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ตัวชี้วัด 
นํ้าหนักรอยละ 

(Wi) 

คะแนนท่ี
ไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
นํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

6 

 
คะแนนรวม 

20 

(  Wi) 

  (Wi x 
SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  เทากับ  
 

  หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (Wi x SMi) /   Wi  
    (W1x SM1) +( W2 x SM2) + … +( Wi x SMi) 

W1 + W2 + …+ Wi 
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แบบฟอรมท่ี 5 
แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

เกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินการ 

คําอธิบายหรือ 
หลักฐานท่ีแสดงผลดําเนินการ 

SP 1 
   ดําเนินการครบถวน 
   อยูระหวาง ดําเนินการ 

Work Flow การทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน 4 ป และแผนปฏิบัติงานประจําป 

SP 2 
   ดําเนินการครบถวน 
   อยูระหวาง ดําเนินการ 

 

SP 3 
   ดําเนินการครบถวน 
   อยูระหวาง ดําเนินการ 

 

SP 4 
   ดําเนินการครบถวน 
   อยูระหวาง ดําเนินการ 

 

SP 5 
   ดําเนินการครบถวน 
   อยูระหวาง ดําเนินการ 

 

SP 6 
   ดําเนินการครบถวน 
   อยูระหวาง ดําเนินการ 
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การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 127 

 
  

 

Index 
 

ADLI, 94 
After Action Reviews : AAR, 58 
Balanced Scorecard, 50 
Benchmarking, 61 
Best Practice: BP, 58 
Career Path, 70 
Center of Excellence : CoE, 59 
Center of Excellence: CoE, 59 
Certify Fundamental; FL, 15 
Citizen-centered or Customer-centered, 48 
Communities of Practice : CoP, 58 
Community of Practice 

CoP), 59 
Core Competency, 69 
Cross functional, 23 
Customer Relationship Management, 50 
DSS (Decision Support System), 60 
EIS (Executive Information System), 60 
Explicit Knowledge, 57 
Functional Competency, 69 
GIS (Geographic Information System), 60 
Individual Scorecard, 44 
Job Description: JD, 69 
Key Performance Indicator, 28 

Knowledge Management: KM, 56 
Ladder Diagram, 60 
Lagging Indicator, 62 
Leading Indicator, 62 
Lessons Learned Databases, 58 
Mentoring System, 58 
MIS (Management Information System), 60 
Organization Profile, 7 
Performance Appraisal, 30 
Progressive Level: PL, 15 
Public Sector Management Quality Award, 3 
River Diagram, 59 
Strategic Analysis, 36 
Strategic Goals, 40 
Strategic Issues, 40 
Strategy Map, 43, 44 
Tacit Knowledge, 73 
 
 



การประเมินองคการตามเกณฑคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ            ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 
128 

 
 

 
 




